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ABSTRACT
CAnVASS+ cercetare, este o cercetare a bunelor practici cu scopul integrării
tehnologiei în didactica tradițională. Având acest obiectiv, acest e-book identifică o serie de
experiențe de succes în tarile partenere (Italia, Romania, Grecia şi Spania), analizându–le şi
încercând să ne dăm seama care este contribuția pe care ar putea–o aduce în dezvoltarea
inovației digitale în şcoli.Partenerii au identificat 34 de cazuri bune, au luat interviu
operatorilor de implementare şi au incercat să construiască o cale pentru a exporta cele
mai fascinante şi interesante trăsături.
Interviurile au fost realizate printr-o metodologie fenomenografică, o abordare
calitativă a cercetării folosite pentru identificarea diferitelor moduri în care oamenii percep,
conceptualizează şi înțeleg o experiență specifică (in cazul nostru clasele digital-alernative).
Practicile au fost împărțite şi clasificate în funcție de impactul pe care il au asupra
următoarelor arii tematice:
a) clasele digitale şi cum să folosim tehnologia în personalizarea învățatului,
b) abordarea Învățării Bazate pe Provocare în Învățământul Secundar Superior şi impactul
său asupra programelor de invățământ şi asupra implicării părinților şi elevilor,
c) experiențele personalizării procesului de învățare prin învățarea vizuală,
d) construirea unor noi competențe digitale care să aibă legatură cu locul de muncă şi
impactul sau asupra programelor de învățământ.
Scopul final al CANVASS + Cercetare este nu numai de a oferi o bază solidă pentru
realizarea produselor proiectului ci şi de a favoriza crearea unei rețele transnaționale
formată atât din cei care sunt cei mai activi în inovarea educației prin intermediul
tehnologiei cât şi din cei care sunt interesați să ințeleagă mai mult despre cum ar putea
modela şcoala viitorului, dispozitivele digitale, software-urile şi platformele.
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4

CUPRINS
INTRODUCERE
ANALIZĂ
a)

Clasele digitale și cum să utilizați tehnologia în personalizarea învățatului

b)

Abordareaînvatarii bazate pe provocări în școlile secundare superioare și impactul asupra
curriculei și asupra implicării studenților și a părinților

c)

Xperiențe de personalizare a învățării prin învățarea vizuală

d)

Construcția noilor competențe digitale privind locul de munca și impactul asupra
curriculei

BUNE PRACTICI
a)

Clasele digitale și cum să utilizați tehnologia în personalizarea învățării

b)

Abordareaînvatarii bazate pe provocări în școlile secundare superioare și impactul asupra
curriculei și asupra implicării studenților și a părinților

c)

Experiențe de personalizare a învățării prin învățarea vizuală

d)

Construcția noilor competențe digitale privind locul de munca și impactul asupra
curriculei

CONCLUZII

5

INTRODUCERE
De mai mulți ani, dezbaterea privind necesitatea de a maximiza beneficiile pe care inovația
digitală le-ar putea aduce în fiecare etapă a educației școlare rămâne esențială. Multe discuții
au încercat să clarifice ce strategii ar putea duce la exploatarea potențialelor care încă nu s-au
exprimat pe deplin. Într-un anumit sens, este necesară concilierea dintre disponibilitatea
menținerii unei linii de continuitate cu tradiția, păstrarea acesteia de riscurile unei transformări
necontrolate și dorința de a explora oportunitățile pe care dispozitivele digitale le-ar putea
aduce vieții, ca o modalitate de extindere relației între elevi și profesori, transformarea sălilor
de clasă într-un spațiu nou și mai larg.
În ciuda acestei relații dialectice dintre progresivism și tradiționalism, astăzi o serie de fapte par
să contureze modul în care trebuie dezvoltate noi strategii și moduri de gândire, pentru a
răspunde provocărilor cu care sistemele scolastice moderne se confruntă deja și nu pot fi
negate sau trecute cu vederea. De-a lungul ultimelor decenii, a fost posibilă remarcarea unei
extinderi și transformări continue a sistemelor educaționale, datorită unei investiții economice
a țărilor în curs de dezvoltare care consideră educația drept „ingredient indispensabil al
modernizării și progresului”1. Cu toate acestea, o schimbare tehnologică pozitivă și eficientă
care vizează producerea de schimbări în sistemul educațional necesită mobilizarea mai multor
actori și factori diferiți. (Heppell, 2016)2.
Tensiunea existentă între tradiție și inovație nu ar trebui să transforme dezbaterea asupra
viitorului învățării într-un subiect controversat, abătând atenția de la impactul pozitiv care ar
putea fi garantat prin integrarea oportunităților digitale în didactica tradițională. Canvass + are
exact acest obiectiv: indicarea unei serii de bune practici și exemple pozitive care ar putea
1

OECD (2016), Innovating Education and Educating for Innovation. The Power of Digital Technologies and Skills,

Centre for Educational Research and Innovation, OECD Publishing,Paris
2

Heppell, S. (2016). Keynote address: Designing learning environments. MiTE 2016: Mobile Learning inTeacher
th

Education Conference, 15th–16 January, 2016, Galway, Ireland.
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reprezenta o inspirație pentru alți profesori și studenți pentru includerea tehnologiilor digitale
în clasele lor, îmbunătățirea competențelor TIC în scopuri didactice, creșterea capacității lor de
a utiliza învățarea vizuală în timp ce personalizează procesul de învățare. Având acest obiectiv,
vom proiecta o cale și o serie de instrumente care ne vor permite să ghidăm, să formăm și să
sprijinim profesorii și formatorii în crearea unei legături între tehnologie și activitățile de
învățare.
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A) CLASELE DIGITALE SI CUM SA FOLOSIM TEHNOLOGIA IN PERSONALIZAREA INVATARII
ȚARA

NUMELE PRACTICII

PROFESOR

ȘCOALA

CONȚINUTUL

GRECIA

Învățarea grupelor de sange folosind TIC (ICT)

E. Geourgoulakis

Gouves High School,
Crete

Ultilizarea internetului la ore
pentru învațarea importanței
tipurilor de sange și importanța
transfuziei

GRECIA

Exerciții interactive prin metoda Hot
Potatoes

G. Astrinaki

2nd Voc School of
Rethymno, Crete

ROMANIA

Utilizarea platformei educaționale
https://sites.google.com/site/tictransporturi

V. Lungescu

J. Monnet NC,
Ploiesti

ROMANIA

Aplicarea metodei digitale în timpul orei de
matematică în cadrul activitaților
performante si proiectelor școlare
I-Pad Art – Comic Yourself

M. Stegaroiu

NC M. Viteazul,
Ploiesti

S. Lopez Diaz

Col. Tierrallana Huelva

S. Carratalà Rios

Col. Penyagolosa Borriana

C. Marchesano
E. Perucca

IIS F. Caffè - Roma

M. Di Seri

IC A. Rosmini- Roma

Furnizarea de oportunitați
elevilor pentru a exersa limbajul
prin software
Modernizarea orelor prin
utilizarea tehnologiilor digitale,
împărtașirea informațiilor printro platforma web
Utilizarea platformelor digitale in
orele de matematică în anumite
exerciții
Utilizarea I-Pad-urilor în ora
pentru reproducerea expresiilor
faciale la orele de arta, arătând
cum să desenăm emoții si
sentimente
Utilizarea realitații virtuale și
mărite pentru a crea experimente
în clasă
Utilizarea resurselor web și
lecțiilor video pentru elevii care se
găsesc în dificultatea de a lua
parte la ore
Utilizarea dispozitivelor digitale
pentru a ghida practicile in

SPANIA

SPANIA
ITALIA

ITALIA

Profesorul Utonio ne ajută să călătorim în
trecut
Învățarea Matematicii în era
internetului
O zi în oraș
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educatie
Ali di Carta – Aripi de hârtie

ITALIA

S. Zaccagnini
M.Gianiorio
M. Biasion

IIS Sarandì - Roma

Cercetarea prin intermediul
dispozitivelor digitale asupra
temei principale a proiectului
zborul uman

B) ABORDAREA ÎNVATARII BAZATE PE PROVOCĂRI ÎN ȘCOLILE SECUNDARE SUPERIOARE ȘI IMPACTUL
ASUPRA CURRICULEI ȘI ASUPRA IMPLICĂRII STUDENȚILOR ȘI A PĂRINȚILOR
ȚARA

NUMELE PRACTICII

PROFESOR

GRECIA

Povestiri despre emoțiile Pixton

S. Vasilakis

2nd HS of Agios
Nikolaos,
Crete

O. Karadaki

Lyceum of Vamos,
Crete

GRECIA

Aplicații Web și scriere în colaborare în
limbajul Modern Grecesc

ȘCOALA

ROMANIA

Aplicarea metodelor digitale de învățare si
unelte folosite în timpul orelor de științe
sociale

R. Grancea

NC N. Stanescu Ploiesti

ROMANIA

WEBQUEST

A. Tanase

Spiru Haret Coll. –
Ploiesti

ROMANIA

Utilizarea metodelor digitale in timpul
orelor de matematică pentru clasele IX-XII
cât și în proiectele educaționale

F. Tuinete

Coll T. Socolescu Ploiesti

SPANIA

Înțelegerea facturii electrice

J. Rodriguez
Morillo

Col. ECOS Resuelto

CONȚINUTUL
Crearea de povesti si animații
video pentru exprimarea
emoțiilor în ore prin împingerea
elevilor de a crea un șcenariu sub
presiune
Aplicații Web și scriere in
colaborare pe echipe cu scopul de
a produce texte colective
Elevii sunt implicați în crearea
propriului antrenament și
dezvolare și învațarea prin
intermediul informației dupa
preferința lor
Webquest-ul – Modalitate de a
motiva elevii de a face cercetări
provocante
Utilizarea resurselor digitale în
orele de matematică pentru a
personaliza sarcinile într-un mod
competitiv
Predarea elevilor despre cum
functionează fatura de
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SPANIA

Un robot în clasă

M. Del Mar

Col. Monaita Granada

ITALIA

Observatorul Pierre Auger

I. Veronesi

L.S.S. Mancini Avellino

ITALIA

AURAT – Adaugă un robot pe masă

L. Pagani

ISIS C. Facchinetti Castellanza

electricitate prin calcularea în
clasă pe dispozitivele digitale
Utilizarea programului de drone
pentru rezolvarea problemelor si
dezvoltarea gândirii critice
Participarea la competițiile între
școli pentru colectarea de date
despre originea universului
Utilizarea roboticii pentru a
îmbunatatii lucrul în echipă

C) EXPERIENȚE DE PERSONALIZARE A ÎNVĂȚĂRII PRIN ÎNVĂȚAREA VIZUALĂ
ȚARA
GRECIA

GRECIA

ROMANIA
ROMANIA

NUMELE PRACTICII

Crearea video de legume comestibile
Cretane

PROFESOR

Folosind computerul și internetul pentru a
prezenta diverse tutoriale
chimice,experimente virtuale, imagini
microscopice

CONȚINUT

I. Fragkiadakis
K. Abatzi

HS Agioi Deka, Crete

Dezvoltarea abilităților elevilor în
colectarea informațiilor prin surse
audio și video

N. Bekiaris

1st Voc. School
Agios
Nikolaos,
Crete

Motivarea elevilor în realizarea
propriilor filme scurte pentru a
vorbidespre problemele globale

A. Miu

Agr. Tech HS Barcanesti

L. Nedelcu

LTT de Transporturi
- Ploiesti

Oferind studenților posibilitatea
de a participa la lecții cu metoda
Flipped
Webquest-ul ca o modalitate de a
motiva elevii să facă provocări,
cercetări pe internet

Predarea limbii engleze folosind
scurtmetraje
- Cinema interactiv
Metoda flipped Classroom

ȘCOALA
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SPANIA
SPANIA
ITALIA

ITALIA

ȚARA

CB Adharaz Espartinas

Învățarea funcțiilor nutritive prin
intermediul abordării Flipped

G. Garcia
Fernandez
M. Portela Iglesias
A. Aniceto
L. Bredice

C.I. Sek Atlantico Poyo

C. Mancini

IC R.Levi Montalcini
- Roma

Utilizarea mediilor virtuale pentru
a încuraja noi moduri de
exprimareși abilități noi
Implicarea studenților în scris și
realizarea unei serii web, care
acoperă toate etapele realizării
acesteia
Utilizarea tehnologiilor avansate
pentru a favoriza implicarea
studenților cu dificultăți de
învățare

Implementarea tehnologiei pentru
învățarea bazată pe provocări
Minecraft
De la 1 la 1000 de povești de povestit
MATHISIS - Gestionarea învățării afective
prin atomi inteligenți și
inteligențeinteracţiune

IPS M. Pantaleoni Frascati

D) CONSTRUCȚIA NOILOR COMPETENȚE DIGITALE PRIVIND LOCUL DE MUNCA
ȘI IMPACTUL ASUPRA CURRICULEI
NUMELE PRACTICII
PROFESOR
ȘCOALA
CONȚINUT

GRECIA

Avantajele utilizării Wikipedia ca
instrument de predare

GRECIA

Utilizarea combinată a Lego Mindstorms
NXT și App Inventor pentru predarea
programatorilor începători concepte de
bază de programare
Noua motivație pentru învățare prin TIC

ROMANIA

C. Iriarte

A. Droubogianni

1st Gen. Lyc of
Rethymno, Crete

Promovarea unei utilizări mai
critice a surselor web pentru a
dezvolta o comunitate de practică
și noi sarcini educaționale

P. Stamakis

5th Gen. Lyc of
Heraklion, Crete

Crearea de noi strategii pentru
introducerea studenților la cursuri
de programare

A. Albu

Tech HS V. Slavescu Dezvoltarea instrumentelor TIC
pentru susținerea studenților și
- Ploiesti
profesorii din clasă

11

ROMANIA

Monitorizarea activității șoferului prin
intermediul TIS Office

M. Tuinete

SPANIA

PIÑA 3.0: PRESĂ, RADIO ȘI TV PENTRU
LUCRAREA COMPETENȚEI LINGUISTICE

J. Rey Diez

SPANIA

Înmultirea CU BEEBOT - „BEEBOT RACE”

M.F. Vela Checa

ITALIA

Codificare și creativitate

ITALIA

Curs PON - Povestire între pasiune și
afaceri

G. Cecchetti

A. D’Oria

LTT de Transporturi Utilizarea tehnologiilor pentru a
monitoriza instruirea școlii de
- Ploiesti
transport elevi
Col. Pub. Tierra de Permiterea copiilor să publice știri
despre experiențele lor în clasă,
Pinares
pentru a obține competențe
lingvistice
C. Jesus Nazareno - Permițând elevilor să dezvolte
abilități de calcul printr-un
Getafe
software
IS L. Lombardo
Radice - Roma
IC G. Marconi –
Castelfranco Emilia

Utilizarea unui mediu de învățare
pentru a descoperi activități de
codare și a crea povești
interactive și jocuri
Învățarea studenților să efectueze
sondaje și interviuri în companii,
realizând analize de date prin
dispositive digitale
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DESIGN DE CERCETARE
Școlile și bunele practici au fost identificate printr-un chestionar online adresat instituțiilor care fac
parte din mișcări de avangardă, rețele transnaționale sau au accesat fonduri pentru digitalizarea
școlii. Au fost diferențiate în patru domenii specifice:
a) clasele digitale și modul de utilizare a tehnologiei în personalizarea învățării;
b) abordarea învățării bazate pe provocări în școlile secundare superioare și impactul acesteia
asupra programelor de învățământ și asupra implicării elevilor și părinților;
c) experiențe de personalizare a învățării prin învățare vizuală;
d) construirea de noi competențe digitale legate de locul de muncă și impactul acestora asupra
programelor de învățământ.
Materialul colectat va fi analizat, pentru a identifica ce secțiuni ale interviurilor ar putea oferi
informații mai utile pentru fiecare aspect care este mai relevant pentru subiectul nostru de interes.
Aceste secțiuni selectate vor fi comparate, pentru a înțelege diferențele și asemănările cu privire la
modul în care fenomenul a fost conceput de diferite persoane.
Din punct de vedere operațional, analiza va folosi indicatori semantici și se va concentra pe
argumentele menționate de către intervievați privind continuitățile percepute și întreruperile dintre
utilizarea tehnologiilor și rezultatele învățării. Vom colecta și defini intuitiv așteptările care (implicit
sau explicit) sunt la originea argumentărilor, identificând un set de concepții preliminare prin criterii
de similitudine și diversitate care sunt implicit stabilite.
În următoarea fază de elaborare, similaritățile și diferențele menționate anterior sunt făcute
explicite, cu scopul de a defini aspecte structurale care diferențiază concepțiile și, în consecință, să
interpreteze particularitățile acestora. În această fază cercetătorul mută accentul alternativ de la
aspectul

referențial

la

cele

structurale

ale

concepțiilor.

După ce toate concepțiile vor fi transparente, vom putea trece la finalizarea lor și la organizarea lor
ierarhică. Acestea vor fi elaborate datorită unei abordări fenomenografice: această metodă de analiză
particulară ne va oferi informații cu privire la percepțiile subiecților implicați, înțelegerea și
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conceptualizarea experiențelor lor de predare / învățare. Prin urmare, răspunsurile individuale la
întrebările generale vor fi studiate, concentrându-se pe gânduri și opinii asupra potențialului inovator
al învățării bazate pe tehnologie, împărtășite de participanți. În final, acestea vor fi traduse în
variabile și analizate în raport cu strategiile de învățare.Următorul document va fi împărțit în două
părți: în prima parte, vom prezenta rezultatele analizei noastre fenomenografice, împărțite în
categorii diferite, apoi rezumate în concluzii generale; în partea a doua, vom oferi transcrierile
tuturor interviurilor colectate de către membrii parteneriatului în diferite țări. Interviurile vor fi de
asemenea disponibile pe un canal Youtube și pe site-ul web Canvass +, ca rezultat suplimentar al
primei ieșiri intelectuale.
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PRIMA PARTE:
ANALIZĂ
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ABORDARE FENOMENOGRAFICĂ: CE ESTE ?
Modurile în care profesorii și formatorii interacționează cu elevii din sălile de clasă s-au transformat
din ce în ce mai mult în ultimele decenii, cu un ritm care a cunoscut o creștere exponențială în ultimii
zece ani. Modificările aduse de media digitală în fiecare proces social au implicat și instituții de
învățământ, creând noi dinamici care au modificat atât didactica tradițională, cât și relația dintre
profesor și student. Dificultatea prezentată de multe instituții scolastice în elaborarea unei strategii
cuprinzătoare pentru integrarea și valorificarea instrumentelor și tehnologiilor digitale în programele
lor de învățare este în mare parte legată de absența unei încrederi generale în noile posibilități
deschise de această evoluție.
Frecvent împiedicat de „măsurile de reformă retrogresivă care se declanșează către elementele de
bază și marginalizează mass-media”3, sectorul școlar a reacționat lent la schimbările din peisajul
social și media, nereușind să exploateze pe deplin efectul pozitiv al acestei transformări4. În ciuda
acestor neajunsuri, de-a lungul timpului, o serie de bune practici au arătat câți profesori și școli s-au
angajat să dezvolte o gândire creativă prin aplicarea noilor tehnologii la didactica tradițională,
răspândind tipurile de stimuli de bază care sunt necesare pentru a aprinde treptat transformări
răspândite.
Obiectivul analizei noastre este de a identifica acest stimul sus menționat, încercând să înțelegem
punctele de contact care le unifică în țările caracterizate de diferite sisteme educaționale și niveluri
de alfabetizare digitală, atât în rândul elevilor, cât și al profesorilor. Suntem siguri căîn acest fel va fi
posibilă identificarea unei linii de contact între diferite înțelegeri și concepții.
Metodele fenomografice de cercetare au caracteristica pozitivă de a ne permite posibilitatea de a
face o analiză calitativă asupra acestor concepții diferite, permițându-ne să identificăm elementele
cheie ale abordărilor învățării, abordări ale predării, înțelegerea a ceea ce este descoperit în clasă și,

3

Buckingham, D., (2014). The Success and failure of media education [online]. Media Education Research Journal, 4(2), 5–

17. Retrieved February 7, 2018, from http://merj.info/wp-content/uploads/2014/01/MERJ_4-2-Editorial.pdf.
4

Cannon, M., (2018). Digital Media in Education. Digital, Media and Literacy Practices with Young Learners. Palgrave Mac

Millan, London, UK
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mai mult, în general, despre fiecare problemă generală învățată în societate despre sistemele
educaționale5.
Abordările fenomografice ale cercetării au ambiția de a descrie modul în care grupurile de indivizi
înțeleg și dau sens fenomenelor. Așa cum a declarat Ference Marton, unul dintre fondatorii și cei mai
importanți dezvoltatori ai acestei paradigme de cercetare, fenomenografia își propune să reprezinte
„variația concepțiilor oamenilor despre un fenomen dat în lumea înconjurătoare”, studiată nu în sens
static, ci în dinamica lor evoluţie. În cadrul acestui cadru teoretic, colectarea de date reprezintă unul
dintre cele mai importante pasaje: concepțiile și viziunile despre lume ale individului sunt esențiale
pentru anchetă. Prin urmare, este fundamental ca persoanele intervievate să își expună experiențele,
vorbind liber și furnizând informații care provin din experiența lor directă. Intervievatorul va avea
sarcina de a oferi un cadru general pentru conversație: sperăm că, după ce a stabilit o atmosferă de
încredere cu intervievatorul, persoana intervievată va furniza informații personale și opinii cu privire
la activitățile înscrise. Oferindu-i posibilitatea de a vorbi liber ne va permite să obținem o perspectivă
generală mai bună: din acest motiv, poate fi mai util să punem întrebări deschise în loc de detalii
specifice. După identificarea celor mai relevante bune practici, este necesar să se efectueze interviuri
individuale cu operatorii de implementare, folosind întrebări care pot stimula o conversație care
poate fi interesantă în scopurile noastre. Conform demersului nostru particular, această analiză a fost
elaborată pe parcursul a 4 etape diferite:


Selectarea informatiei;



Primul nivel de analiza;

Rezultatul final al analizei ar trebui să fie o culegere și o interpretare a experiențelor împărtășite de
persoanele intervievate, cu un accent special pe ideile și scopurile indivizilor din spatele diferitelor
opinii, cu o puternică trimitere la contribuția tehnologiei la rezultatele învățării.
În contextul Canvass +, profesorii au fost contactați după o lucrare de selecție pentru un număr
consistent de bune practici în fiecare dintre cele patru națiuni implicate în cercetare. Căutarea inițială

5

Bowden, J. A. (2003). The Nature of the Phenomenographic Research, in J. A. Bowden, E. Walsh (2003),

Phenomenography, RMIT University Press, Melbourne.
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a dus la identificarea a 8 practici mai interesante pe țară, împărțite într-o serie de macro-zone care au
fost deja conturate.
În fiecare din cele patru țări, organizațiile partenere reprezentând școli și institute de învățământ
(Colegio Las Chapas din Spania; IIS Sarandì în Italia, a IV-a Școală Profesională Esperino din Heraklion
în Grecia; Liceul Tehnologic de Transporturi de Ploiești din România) au efectuat interviurile la
reprezentanții bunelor practici selectate, constând în interviuri video semi-structurate, menite să
invite profesorii la furnizarea de informații generale despre practicile lor, exprimându-și în mod liber
percepțiile, ideile și opiniile cu privire la activitățile pe care le desfășurau cu elevii. Conținutul a fost
ordonat în funcție de o serie de caracteristici comune: descrierea profilului profesorului în practică;
descrierea institutului în care au avut loc practicile; descrierea studenților care au avut loc la
activități; descrierea generală a proiectului, a implementării și planificării acestuia; caracteristici
inovatoare; exportabilitate potențială. Este important de menționat că aceste informații nu au fost
colectate în mod schematic, ci au fost elaborate în faza de raportare pentru a defini un criteriu de
culegere

a

informațiilor

prezentate

în

interviuri.

Datorită acestei abordări informale, a fost posibilă obținerea unei serii de informații importante
privind nu numai detalii specifice sau tehnice ale practicilor desfășurate în fiecare țară, dar și cu
privire la așteptările și ideile care se aflau în spatele fiecărei practici. La sfârșitul etapei de interviu,
interviurile au fost transcrise și colectate de ERIFO în acest document, care s-a ocupat de organizarea
tuturor materialelor într-un spectru larg care conține o abundență de idei și inspirații importante.
În grilele propuse în paginile următoare, am operat o diviziune între patru informații pe care am
putut să le izolăm în diferitele interviuri. Informațiile pe care le-am colectat din analiza
fenomenografică pot fi împărțite în următoarele aspecte:
Rezultatele învățării: învățarea semnificativă și esențială pe care studenții au atins-o și pot demonstra
în mod fiabil la sfârșitul activității digitale;
Concepții personale: ideile personale pe care le au indivizii care implementează o practică cu privire
la activitatea, institutul lor, sistemul educațional etc.
Factorii structurali: aspecte legate de context (local, regional, național) în care au avut loc activitățile
și

care

au

avut

un

impact

asupra

practicii.
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Codificare sau categorii sintetice: categorii abstracte potențiale elaborate de organizația raportoare,
pentru a oferi un nivel final de aliniere macroscopică între toate practicile prezentate și să explice
impactul

asupra

activității

profesorilor

/

formatorilor.

Informațiile pe care am putut să le colectăm ne vor oferi informații importante despre cele mai
importante categorii și caracteristici care se află în spatele tuturor bunelor practici din cele patru
domenii diferite ale analizei noastre, oferindu-ne șansa de a gândi în abstract și de a canaliza stimulul
pozitiv oferit de cazuri bune colectate în diferitele rezultate ale proiectului Canvass.

A. CLASELE DIGITALE ȘI CUM SĂ UTILIZAȚI TEHNOLOGIA ÎN PERSONALIZAREA ÎNVĂȚATULUI
BUNE PRACTICI

Predarea grupelor de sange
folosind TIC
Grecia
Elevi 15 – 18 ani

Exercițiiinteractive prin metoda
“Hot – Potatoes”
Grecia
Elevi 15 – 18 ani

LEARNING OUTCOMES
- Să știe informatii concrete
despre grupele de sânge
- Să știe cele mai importante
lucruri despre transfuzii

- Asimilarea cunoașterii
adecvate a fenomenului
limbii
- Cooperarea cu profesorul

CONCEPTE
PERSONALE

ASPECTE
STRUCTURALE
(CONTEXTUAL)

- Utilizarea tic în școală
- Pregătirea preuniversitară
mărește eficacitatea predării
pentru studenți
- Utilizarea tic în școală
- Populația rurală în
îmbunătățește înățvarea
instituții, cu un grad ridicat
elevilor
de implicare în sectorul
- Internetul poate furniza
turismului
informații despre o gamă
largă de setări
- Internetul poate permite
profesorului să predea întrun mod mai neconvențional
și mai puțin plictisitor
- Studierea utilizării
informațiilor online și a
softurilor educaționale
- Recapitularea conceptelor
prin activități gen joc este
importantă
- Elevi cu abilități de învățări - Instituțiile operează în
speciale se plictisesc mai ușor sectorul agricol și turistic.
- Simplicitatea și creativitatea Multi elevi nu au deprinderile
acestor jocuri interactive
necesare ca adulți
online pot fi aplicate tuturor
materiilor
- Importanța unei noi abordări
a didacticii pentru elevi în
special pentru cei cu
dificultăți de înățare

CATEGORII SINTETICE
A) Acces larg la date și
informații
B) Importanța abordării
nonconventionale în
didactică
C) Activități – joc

A) Mai multe oportunități
de abordare a elevilor
cu dificultăți de învățare
B) Mai multe strategii de
stimulare a creativității
C) Activități dse joc

Utilizarea platformei
educaționale
ttps://sites.google.com/site/tictra
h
nsporturi
Romania
Elevi 6-18 ani.

Aplicarea metodelor digitale în
timpul cursurilor de matematică,
în cadrul activităților de
performanță
și proiectelor școlare
România
Elevi 12-18 Ani

- Obținerea de activități
digitale îmbunătățite prin
intermediul platformei
educaționale
- Crearea de materiale
datorită utilizării
dispozitivelor digitale
(postere, reviste, desene,
pagini web)

- Utilizarea tehnologiei are
impact atât asupra
profesorilor cât și a elevolor
dezvoltându-le aptitudinile și
personalitatea,
- O bună împărtășire a
sarcinilor poate conduce la
obiective mai bune,
- Importanța platformei
educaționale ca instrument
de stimulare a participării,
- utilizarea tehnologiilor
digitale oferă mai multe
oportunități de cooperare

- Lipsa facilitatilor si
dotarilor fac procesul tic de
invatare dificil
- Nevoia de a pune
profesorii de tic in conditiile
de a –si capitaliza
experienta prin investitite

- A planifica si a construi un
proiect matematic
impreuna

- Elevii prefera proiecte
interdisciplinare
- Elevii cer sa lucretru caene
cu instrumente digitale
pentru ca au mai multe la
dispozitie

- Motoarele de calcul sunt
folosite in multe clase
pentru a integra
tehnologiile digitale si
operatiile matematice

A) Mai multe oportunitati
pentru intretinerea
consiintei de sine si a
stimei de sine
B) Modalitati mai bune de a
intretine lucrul in
echipa/spiritul de
echipa/colaborarea
C)importanta pentru
cresterea participarii

A) Modalitati mai bune de
a intretine lucrul in
echipa/spiritul de
echipa/colaborarea
B) Tehnologiile digitale
OFE

- A castiga mai multe
competente digitale,a cauta
si a interpreta informatii

I-Pad Art – Comic Yourself
Spain
Elevi De 5 Ani

Profesor Utonio ne ajuta sa
calatorim in trecut
Spania
Elevi 5 ani

si sunt familiarizati cu ele
-lucrul in echipa imbunatateste
relatia elev-profesor

- Profesorii trebuie sa
inteleaga noile cai de
comuniicare cu elevii
- Iinovatia in scoli e
fundamentala
- Sistemul educational trebuie
sa se schimbe
- Utilizarea dispozitivelor
digitale imbunatateste si
motiveaza elevii
- Elevii trebuie sa devina
- Folosirea tablei digitale si
interactive
actorii principali
- Utilizarea lui beebot,un soft al - Invatand prin experimentare
realitatii virtuale care ii ajuta sa si descoperire
programeze materialul didactic - Sistemul de invatare ar
trebui sa i pregateasca pe
tineri sa lucreze cu tehnici noi
A învăța diferenta despre
adjective despre emoții și
sentimente
- Pentru a cunoaște arta
Artistilor importanti

-Multe proiecte in
parteneriat cu
comunitatile locale sunt
active
-Deschidere catre
parteneriate educationale

ofera
mai
multe
posibilitati de a intra in
contact cu elevii

- Se pare ca scoala are la
dispozitie multe dispozitive
digitale

A) Tehnologiile digitale
ofera mai multe posibilitati
de a intra in contact cu
elevii

C)Imbunatatirea
aptitudinilor in filtrarea
datelor si evaluare

B) Sa invatam munca bazata
pe proiect

- .Scoala ate exprienta in
proiecte europene
- Cu o metodologie solida
in ceea ce
priveste<invatarea pentru
acumularea de
competente
- Multi profesori lucreaza
cu proiecte interactive

A) Modalitai mai bune de a
intretine lucrul
B) In echipa/spiritul de
echipa/colaborarea
C) Sa invatam munca bazata
pe proiect

Invatarea matematicii in era
internetului
Italia
Elevi 14-19 ani

O zi in oras
Italia
Elevi 6-13 ani

Aripi de Hartie
Italia
Elevi 15-16 ani

- Provocari sunt date elevilor
pentru a dezvolta abilitatile
de rezolvare a problemelor
la matematica
- Elevii urmaresc lectiile in
propriul ritm
- Impactul a fost mai
semnificativ asupra elevilor
cu probleme de invatare sau
chiar cu dizabilitati

- Institutul este intr-o parte
bogata a romei dar elevii
provin din diferite medii
sociale
- Invatarea presupune
indreptarea catre tehnologie
- Metoda este buna in
special pentru elevii care
trebuie sa recupereze

- Utilizarea in clasa a
crombook-ului si a
platformelor digitale
- A face cautari sub
indrumarea profesorului
- A crea o simulare a unui oras
ce poate fi accesata

- Exista o nevoie de a
personalize procesul de
invatare in functie de
nevoile elevilor
- Tic poate fi aplicat si are un
efect pozitiv asupra tuturor
materialelor didactice si
tuturor disciplinelor

- Institutul preda toate
disciplinele
- Utilizarea ofchromebookurilor
- Helped in introducing
- Teaching and robotics at
- Ajuta la predare roboticii la
toate nivelele scolare

- A lucra pe platforme digitale
- Elaborarea de continuturi
creative prin intemediul
tehnologiei

- Eelevii apreciaza sa fie
implicati in activitati si sa
lucreze in situatii informale
- Colaborarea a fost eficienta
si pozitiva
- Spiritul de echipa a
fost foarte dezvoltat
- Constiinta de sine si
stima de sine au fost
imbunatatite

- Teritoriul este complex cu
multe probleme economice
si sociale ,in special pentru
tineri
- Dar de asemenea cu o retea
de servicii sociale dezvoltata
- Scoala are laboratoare bine
dotate in special pentru
activitatile tic

-Invatarea matematicii prin
metodele flipped

- Crearea unui blog

A) Imbunatateste
rezolvarea
problemelor
gandirea critica

si

B) Importanta abordarilor
non-conventionale asupra
activitatilor de predare
C) Multe oportunitati de
abordare a elevilor cu
dificultati de invatare
A) Imbunatateste
aptitudinile si filtrarea
datelor si evaluarea
B) De la abordarea
interdisciplinara la inovatia
in educatie

A) Modalitati mai bune de a
intretine lucrul in
echipa/spiritul de
echipa/colaborarea
B) Mai multe oportunitati
pentru intretinerea
consiintei de sine si a
stimei de sine
C) Importanta abordarilor
non-conventionale si a
activitatilor de predare

B) ABORDAREA ÎNVATARII BAZATE PE PROVOCĂRI ÎN ȘCOLILE SECUNDARE SUPERIOARE ȘI IMPACTUL
ASUPRA CURRICULEI ȘI ASUPRA IMPLICĂRII STUDENȚILOR ȘI A PĂRINȚILOR
Bune practici

Povestiri despre
emotiile pixton
Grecia
Elevi 12-15 ani

Aplicație web și
scriere
colaborativă în
limba greacă
modernă
Grecia
Elevi 16-18 ani
Aplicarea
metodelor și
instrumentelor
digitale de
predare în timpul
științelor sociale
Romania
Elevi 10-18 ani

Rezultatele invatarii
- Crearea unui video comic prin muzica
si tic
- Utilizarea povestirilor prin animatie
video pentru a
- Exprima emotii despre probleme
- Reale

- Cooperarea cu alti elevi
- A invata pe alti elevi si a face schimb
de informatii

- Folosirea dispozitivelor digitale pentru
a face cercetari pe web
- A crea reprezentari vizuale a
metodelor teoretice

Concepte personale
- Instrumentele digitale i-ar
putea ajuta pe elevi sa
infrunte problemele de zi cu zi
- Combinatie de
- Cunoastere,creativitate si
aptitudini tehnice
- Metodele de expunere a
povestilor prin intermediul
tehnologiei

Aspecte structurale
(contextual)
- Colaborarea intre profesorul
de stiinte si profesorul de
muzica
- Dificultati in conformarea
Cu programul fixat al scolii

A) Imbunatatirea exprimarii
sentimentelor si
emotiilor
B) Mai multe strategii
pentru
C) Intretinerea creativitatii

- Utilizarea platformelor web
- Abordare interculturala
pentru a scrie impreuna despre
un subiect i-ar putea ajuta pe
elevi in co+operare
- Metodele de co-operare ii ajuta
pe elevi in castigarea motivatiei
iar ei devin mai autonomi

- Utilizarea dispozitivelor le
- Ar putea starni
curiozitatea
- Elevii devin mai motivati
in a se dezvolta si mai
interesati de cunoasterea
altor culturi

Categorii de
codificare

- Utilizarea metodelor digitale
didactice in stiintele sociale ii
ajuta oe elevi sa aplice
cunoasterea in viata reala

D) Abordare
interdisciplinara si inovatie
in educatie
A) Modalitati mai bune de a
intretine lucrul in
echipa/spiritul de
echipa/colaborare
B) Tehnologiile digitale
ofera posibilitati mai multe
de a intra in contact cu
elevii
A) acces mai mare la date si
informatii
B) Importanta pentru
cresterea participarii si
deschiderea la nou

Webquest
Romania
Elevi 15-18 ani

- Sa utilizeze informatia si sa faca
cercetari cu obiectivul de a indeplini
sarcini specifice

Utilizarea metodelor - Utilizarea tehnologiilor digitale la ora
intr-un mod mai bun
digitale în timpul
lecțiilor de
matematică pentru
clasele IX-XII, precum
și in proiecte
educationale scolare
in Romania
14 ani +

Intelegerea facturii
electrice
Spania
Elevi 13-14 ani

- A intelege cum functioneaza facturile
electrice
- A utiliza programe de calcul

- Inventarea de noi metode
pentru a folosi informatia
- Si a indeplini sarcinile

- Elevii castiga mai multa
incredere,isi imbunatatesc
comunicarea,managmentul
si aptitudinile de organizare
- Nevoia de a inregistra
progresul elevilor datorita
noilor tehnologi
- I- nevoia unor elevi
centrati pe o abordare
participatorie la informatie
- Nevoia unor elevi centrati
pe o abordare
participatorie la informatie
- Aceasta activitate ii ajuta
pe elevi sa lucreze in echipa
si sa faca schimb de
cunostiinte

- Orele trebuie adaptate la
A) Acces mai mare la date si
informatii
nevoile elevilor
- Metodele traditionale ar trebui
B) imbunatateste
adaptate
aptitudinile si filtrarea
- A cauta obiective orientate
datelor si evaluarea
catre serviciu
- Profesorii sprijina relatia scoalaC) Imbunatatirea
familie-comunitate
posibilitatilor de a crea
forme de invatare
adaptate
- Utilizarea resurselor digitale
A) Importanta pentru a
in orele de matematica i-ar
creste participarea si
putea ajuta pe elevi sa
deschiderea la nou
beneficieze de forme de
invatare personalizate
B) Imbunatatirea
posibilitatilor de a crea
- Profesorii cauta strategii sa
forme de invatare
adaptate
stabileasca legaturi cu familiile
si comunitatile locale
C) A invata munca bazata pe
proiect

- Aceste notiuni elementare
pot fi aplicate si in alte tari
- Elevii vin din fa si au un bun
nivel de cunostiinte digitale
milii bogate

A) Imbunatateste
aptitudinile,filtrarea
datelor si evaluarea
B) Modalitati mai bune de a
intretine lucrul in
echipa/spiritul de echipa/
colaborarea /

Un Robot in
clasa
Spania
11 ani

- Programarea zborului unei drone sub
supravegherea unui profesor
- Dezvoltarea gandirii computationale
- Familiarizarea cu dronele si robotii

- Colaborarea fost pozitiva si
eficienta
- Elevii au devenit mai
interesati de stiinta si
tehnologie
- Ratiunea logica si gandirea
critica au fost imbunatatite

- Experimentul ar trebui
efectuat cu ajutorul si
facilitatile oferite de tehnologie

A) Vmodalitati mai bune de
a intretine lucrul in
echipa/spiritul de
echipa/colaborarea
B) A imbunatati rezolvarea
problemelor si gandirea
critica
C) Importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou

The Pierre Auger
Observatorul
Pierre Auger
Italia
Elevi 17-18 ani
AURAT
Italia
15-19 ani

- Aface ateliere de lectura
- A face analiiza
- A invata sa gestionezi datele si a face
activitati de divulgare stiintifica

- A crea roboti sub indrumarea unui
profesor
- A crea roboti in colaborare cu alte
echipe
- A lua parte la provocari

- Elevii au parut bucurosi sa
invete despre fizica si au fost
nerabdatori sa stie mai mult

- Elevii invata sa lucreze in
echipa
- +-datorita indrumarii
profesorului ,elevii invata sa fie
mai autonomi
- Datorita indrumarii unui
profesor ,provocarile devin
ceva care ii ajuta pe elevi sa
inteleaga sensul
angajamentului lor
- Spiritul colaborativ si munca
in echipa ar putea fi folosite si
in alte activitati

- Activitatile au fost facute in
contexul unei competitii de
astroparticule in decursul a 6 lin
- Elevii au beneficiat de
informatii si au fost ghidati de
profesori si tehnicieni
- Proiectul a castigat
numeroase premii nationale
- Acesta este al 4 lea an de
aplicare al proectului

A) Imbunatateste
aptitudinile,filtrarea
datelor si evaluarea
B) Modalitati mai bune de a
intretine
lucrul
in
echipa/spiritul
de
echipa/colaborarea
A) Modalitati mai bune de a
intretine
lucrul
in
echipa/spiritul
de
echipa/colaborarea
B) Importanta activitatilor
non-conventionale si a
activitatilor de predare
C) A invata munca bazata pe
proiect

C) EXPERIENȚE DE PERSONALIZARE A ÎNVĂȚĂRII PRIN ÎNVĂȚAREA VIZUALĂ
BUNE PRACTICI

Creatie video
despre legume
comestibile
Cretane
Grecia
14-16 ani

Predarea limbii
engleze folosind
scurtmetraje cinema interactiv
Grecia
15-19 ani

METODA CLASEI
FLIPPED
Romania
12-16 ani

REZULTATELE INVATARII
- A colecta si a face schimb de informatii
- To plan, communicate and cooperat
- A planifica,a comunica si a coopera

- Motivarea elevilor sa faca propriile scurtmetraje
- Sa foloseasca materiale audio si video
- Sa vorbeasca despre problemele globale

- A participa la ore intr-un mod diferit
- Participare la propria dezvoltare

CONCEPTII
PERSONALE
- Instrumentele digitale i-ar
putea ajuta pe elevi sa isi
arate comportamentul
datorita inregistrarilor audio
si video
- Elevii au inteles importanta
empatiei
- Predarea traditionala nu
are instrumentele necesare
pentru a sprijini creativitatea,
comunicarea si cooperarea
- Strategiile personalizate de
predare sunt mult mai utile
pentru elevi
- Elevii au inavatat sa lucreze
impreuna si sa respecte mai
bine sa coopereze ,sa isi faca
grupurile si sa fie eficienti
- Aceste practici sunt mai
eficiente in scolile
vocationale

- Utilizarea clasei flipped
pentru a schimba metodele
traditionale de predare
- O abordare noua prin

ASPECTE
STRUCTURALE
(CONTEXTUALE)
- Au aparut probleme de
organizare ,financiare si
disciplinare

CATEGORII DE
CODIFICARE
A) Mai multe strategii
de sprijinire a
creativitatii
B)imbunatatirea
posibilitatilor de a crea
forme de invatare
adaptate
B) Modalitati mai bune de
a intretine lucrul in
echipa/spiritul
de
echipa/colaborarea

- Lipsa activitatlor culturale in
oras
- Importanta sprijinirii
participarii elevilor prin
aceste actiuni
- Prezenta elevilor cu dificultati
de invatare si probleme de
concentrare
- Cunostinte bune de tic
- Atentie la nevoile pietei si la
comunitatile locale

A) Importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou
B) Mai multe strategii
de sprijinire a
creativitatii
C) Imbunatateste
aptitudinile,filtrarea
datelor si evaluare
A) Importanta
activitatilor nonconventionale si a
activitatilor de

Utilizarea
calculatorului si a
internetului
pentru a prezenta
diverse tutoriale
de chimie,diverse
experimente si
imagini la
microscop
Romania
14+
Implementarea
tehnologiei
bazata pe
Predarea prin
Provocare
Spania
15-18 ani
Atingerea
Minecraft
Spania
12 ani

- Evaluare si consolidarea notiunilor
- Utilizarea tic pentru o mai buna intelegere
- A deveni mai integrati si mai responsabili

- Pentru a invata sisteme implicate in
functiile de nutritie
- Sprijinirea altior elevi prin urmarirea de
video

- Stimularea activitatilor prin realitatea
virtuala
- Utlizarea jocului cu rol educative
- Lucrul in echipa si impartirea rolurilor

utilizarea resurselor audio si
video
- Orele se vor schimba prin
adaptareala noile stiluri
moderne
- Tic –ul are un efect pozitiv
in predare
- Tehnologia va
sprijiniangajamentul activ al
elevilor la ore si in
societate,gestionand –u-le
timpul mai bine
- Dezvoltarea creativitatii
trebuie incurajata
- -profesorii
trebuie
sa
identifice mai rapid lacunele
elevilor
- Profesorii trebuie sa sprijine
gandirea
flexibila
si
creativitatea

predare

B) Importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou

- Scoala trebuie sa asigure
accesul la educatie si la piata
muncii
- Scoala a sprijinit contacul cu
actorii externi ce s-au implicat
in proiect

A) Mai multe strategii de
sprijinire a
creativitatii

- Elevii invata tehnici de
invatare
- Proiectul poate fi aplicat si
la alte discipline
- Elevii fac totul mai autonom

- Clasa este compusa din fete
- Elevii sunt implicati in
proiecte in care utilizeaza i pads
- Elevii sunt buni la lucrul in
echipa

A) Imbunatatirea
posibilitatilor de a
crea forme de
invatare adptate

- Incurajarea colaborarii si a
creativitatii
- Dezvoltarea unei relatii cu
lumea prin intermediul

- Scoala este digitala ,cu acces
la tot felul de daspozitive
- Sprijinul tuturor activitatilor
inclusiv financiar

B) Imbunatateste
aptitudinile,filtrarea
datelor si evaluarea

B) Abordarea
interdisciplinara si
inovatia in
educatieabor
A) Iimbunatatirea
posibilitatilor de a
crea forme de
invatare adptate

mediului digital:totul poate fi
re creat si programat
- Colaborarea printr-un nou
cod si o limba diferita
- Intr-un context flexibil
elevii pot obtine orice rol

De la 1 la
1000
povestiri
Italia
15-17 ani

MATHISIS Gestionarea
Invatarii afective
prin Atomi
Inteligenti si
Interactiuni
Inteligente
Italia
12-16 ani

- A scrie actiunea unui film scurt
- A face inregistrari video si acrea un serial
web despre viata ta

- Sprijinirea elevilor cu dizabilitati in a avea
acces la educatie prin alte abordari

- Elevii au avut un grad mare
de perceptie a lor insisi si a
corpului lor
- Proiectul a vut un raspuns
pozitiv din partea tuturor
- Participarea si includerea
copiilor cu dificultati
- Elevii au fost dispusi sa
impartasesca povestile lor cu
ceilalti

- Tehnologia permite accesul
la noi metode educationale
- posibilitatea de a vea parte
de metode de predare
personalizate
- Utilizarea jocurilor ca
abordare
- Diversitatea abordarilor

- Licenta gratuita si lucrul pe
platforma va fi benefic

B) Importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou

C) Importanta abordarii
non-conventionale in
activitatile de predare
- Proiectul ii urmareste in mod
A) Tehnologiile digitale
ofera mai multe
special pe copii care au dificultati
posibilitati de aintra in
in a urmari predarea traditionala
contact cu elevii
B) Mai multe
oportunitati de a
aborda elevii prin
invatare
C) Importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou

- Proiectul a fost fonat prin
horizon eu
- Tinta sunt elevii cu dizabiitati
mentale
- Proiectul utilizeaza tehnologii
avansate

A) Mai multe
oportunitati de
abordare a elevilor cu
dizabilitati
B) Activiti mai multe
oportunitati de a
aborda elevii prin
invatare
C) Imbunatatirea
posibilitatilor de a
crea forme de
invatare adptate

D) CONSTRUCȚIA NOILOR COMPETENȚE DIGITALE PRIVIND LOCUL DE MUNCA ȘI
IMPACTUL ASUPRA CURRICULEI
Bune practici

Avantajele
folosirii wikipedia
ca instrument de
predare
Grecia
15-17 ani

Utilizarea
combinata lego
mindstorms nxt si
app inventor
pentru a-i invata pe
tanarul proramator
elemente de baza si
concept de baza
Grecia
16-18 ani

Rezultatele invatarii
- Utilizarea wikipedia ca instrument in
diferite teme datecapitularea si
evaluarea surselor

- Invatarea programarii de catre
incepatori

Concepte personale

Aspecte structurale
(contextuale)

- Cercertarea iipoate ajuta pe
elevii sa aiba un impact asupra
lumii
- Elevii invata diferenta dintre
eseu si faptele reale
- Mai multa colaborare si
cooperare

- La inceput elevii opun
rezistenta si creeaza
bariere psihologice pe
care le depasesc ulterior

- Cea mai importanta sarcina a
fost dezvoltarea unei abordari
constructive
- Nevoia de a-i invata pe elevi
sa umble pe dispozitive gen
smartphone
- Impactul asupra metodelor
traditionale si cooperarea
dintre elev si profesor

- Programarea este in
general perceputa ca
fiind dificila si predarea
introductiva nu este
suficienta
- Prdarea traditionala nu
stimuleaza
si
nuu
motiveaza

Categorii de
codificare
A) Acces larg la date si
informatii
B) Imbunatateste
aptitudinile,filtrarea
datelor si evaluara
C) Modalitati mai bune
de a intretine lucrul in
echipa/spiritul de
echipa/colaborarea
A) A)importanta abordarii
non-conventionale in
activitatile de predare
B) b)tehnologiile digitale
ofera mai multe
posibilitati de a intra in
contact cu elevii
C) Importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou

O noua motivare
pentru a invata cu
ajutorul tic
Romania
12-16 ani

monitorizarea
activitatii prin tis
romania
14+

Piña 3.0: presa,
radio si tv pentru
competentele
lingvistice
Spania
6-12 ani

- Utilizarea abilitatilor digitale la oara
- Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si
limbajul afacerilor in clasa prin exercitii

- Monitorizarea progresului printr-o
platforma online

- Crearea de ateliere de lectura
- Utilizarea radio,tv si a presei ca mijloc de
comunicare si pentru dezvoltarea
competentelor lingvistice

- Integrarea tic la ora ajuta
imbunatatirea performantelor
scolare
- Elevii si –au imbunatatit
aptitudinile de negociere
- Tehnologia sprijina
angajamentul activ
-Aceste exercitii,realizate cu
autorul platformelor
digitale,maresc nivelul de cultura
financiara,competivitatea,gandire
a critica,rezolvarea de probleme
- Utilizarea tehnologiilor ar
putea creste motivatia
- Impact puternic asupra
gandirii critice si invatarii
bazate pe probleme
-Matrialele inovatoare vor fi
partajate si facute publice
pentru diseminare

- Scoala are o oferta de munca
organizata cu ajutorul panului de
actiune regional vet
- In regiune exista multe activitati
de sprijin a specializarii fortei de
munca

- Invatarea devine amuzanta si
motivanta pentru elevi
- Elevii invata sa colaboreze

- Scoala,are ca locatie un mic
centru ,intr-o regiune activa care
a investit mult in imbunatatrea
tehnologiei pentru a
- Imbunatati rezultatele elevilor
- Nivelul este mediu spre inalt
- Se fac multe ateliere si activitati
- Succesul proiectului a dus la
mobilizarea de noi resurse
- Proiectul se transmite usor Si de
aceea au inceput multe colaborari

A) tehnologiile digitale
ofera mai multe posibilitati
de aintra in contact cu elevi
B) Omportanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou
C) Imbunatateste
rezolvarea problemelor
si gandirea critica

- Institutul preuniversitar a venit
la multe cursuri cu o oferta vet
puternica

A) imbunatatirea
rezolvarii
problemelor si a
gandirii critice
B) Importanta abordarii
non-conventionale
in activitatile de
predare
A) Imbunatatirea
posibilitatilor de a
crea forme de
invatare adptate
B) Importanta abordarii
non-conventionale
in activitatile de
predare

Inmultirea cu

- Invatarea matematicii prin joc

BEEBOT - “CURSA
BEEBOT”
Spania
Clasa a II a
CODIFICARE SI
CREATIVITATE
ITALIA
14-18ani

PON CURSUL de
povesti intre
Pasiune si
Afacere
Italia
12 ani

- Copii dezvolta gandirea
computational si castiga noi
aptitudini digitale

- Profesorul se concentreaza pe
tehnologia digitala si are
experienta

A) Importanta abordarii
non-conventionale in
activitatile de
predare
B) Jocuri

Au reusit sa descopere codificarea
datorita instrumentelor usor de folosit
-crearea de jocuri,povestiri interactive
prin sctratch.mit.edu

- Utilizarea povestirilor pentru a crea
un proiect
- A face un studiu si a inainta data
analizei

- Elevii trebuie sa gandeasca
creativ
- Gandirea computationala este
dezvoltata datorita strategiilor
abordate
- Elevii pot sa-si dezvolte
aptitudinile digitale orientate
spre ceea ce se cere pe piata
- Nivelul de entuziasm depaseste
problemele de limbaj
- Imbunatatirea
expresivitatii si a
aptitudinilor de
comunicare
- Obiectivul este limitarea
dispersiei scolastice
- Elevii subliniaza impactul
asupra constiintei de sine

Nivelul de participare a fost
foarte mare 70%
Cativa au devenit tutori la
fondazione mondo digitale
-proiectul este orientat mai mult
catre femei

- Profesorii au fost selectati
- S-au tinut activitati dupa –amiaza
si extracurriculare

A) Jocuri
B) Importanta abordarii nonconventionale in activitatile
de predare
C) importanta pentru a
creste participarea si
deschiderea la nou

A) Imbunatateste
aptitudinile,filtrarea
datelor si evaluarea
B) More opportunities for
fostering selfawareness/selfesteemmai multe
oportunitati de sprijinire
a stimei de sine si de
costientizare a sinelui
C) Imbunatatirea
posibilitatilor de
exprimare a emotiilor si
sentimentelor

PARTEA A DOUA:
BUNE PRACTICI

A) CLASELE DIGITALE ȘI CUM SĂ UTILIZAȚI TEHNOLOGIA ÎN
PERSONALIZAREA ÎNVĂȚATULUI
1. Predarea grupurilor de sânge folosind tehnologia informatiei (TIC).
Operator de implementare: Institutul Emmanouli
Georgoulakis: Liceul Gouves, Creta, Grecia
Informații despre profesor: domnul Georgoulakis este profesor de Biologie și Chimie la
Liceul Gouves din Creta, Grecia. Are 15 ani de experiență didactică. A studiat Biologia la
Universitatea din Creta și apoi și-a făcut Masterul în Știință în Biochimie Medicală de la
Universitatea Brunel din Londra, Marea Britanie. Vorbeste engleza fluent si italiana bine.
Este coordonatorul proiectului pentru programele locale și europene din școala sa.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Liceul din Gouves este
un liceu public tipic din Grecia. Orientarea școlii, ca la toate liceele generale din Grecia, este
combinarea unei educații mai largi și a unei pregătiri științifice specifice pentru admiterea
studentului la universități. Școala aparține municipalității Hersonissos din Creta, care este o
insulă greacă. Din punct de vedere demografic, nu este o zonă omogenă, deoarece este
formată din populație rurală, clase semi-urbane care se ocupă în principal de afaceri
turistice și există, de asemenea, prezența puternică a imigranților care provin în principal din
țările europene. Elevii care frecventează această școală variază între 15 și 18 ani. Populația
studenților își crește constant numărul, iar școala este formată în prezent din 190 de elevi și
15 profesori.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Scopul proiectului este de a educa elevii de
liceu despre grupele de sânge și importanța lor pentru transfuzii. De asemenea, învățăm
despre factorul Rhesus și importanța acestuia în naștere. Studenții vor studia folosind
informații de pe anumite site-uri web și software educațional relevant, vor lua teste legate
de monitorizare și vor participa la activități distractive bazate pe jocuri de internet pentru a
consolida conceptele. Cel mai interesant aspect este utilizarea cunoștințelor la viața de zi
cu zi. Studenții trebuie să înțeleagă că transfuziile sunt necesare pentru tratament medical și

că toți la un moment dat în viața noastră, probabil, vom avea nevoie de unul. Utilizarea TIC
[Informatică Tehnologiei Informației] în procesul de învățare școlară este un aspect
interesant, deoarece crește eficacitatea predării și îmbunătățește învățarea elevilor.
Importanța cunoașterii tipului de sânge este de a preveni riscul de a primi un tip de sânge
incompatibil la un moment dat, cum ar fi în timpul unei transfuzii de sânge sau în timpul
operației. Dacă se amestecă două tipuri diferite de sânge, aceasta poate duce la o
aglomerare de celule sanguine care poate fi fatală. Unul dintre cele mai valoroase motive
pentru a ști despre tipul tău de sânge este să-i ajuți pe ceilalți. Serviciile de sânge sunt
deseori în căutare de potențiali donatori și vor face un apel către public atunci când este
nevoie să îi ajute pe alții care au fost în accidente, sunt în tratament pentru cancer sau au
nevoie de intervenție chirurgicală. Uneori ei vor solicita un anumit apel pentru anumite
tipuri de sânge, așa că atunci când auziți că tipul dvs. are nevoie, este oportunitatea dvs. să
vă rotiți mâneca și să donați pentru a-i ajuta pe ceilalți. Cunoașterea tipului tău de sânge Rh
este importantă și pentru femeile însărcinate. Dacă o femeie este Rh-negativă și este
însărcinată cu un copil care este Rh-pozitiv, poate duce la o afecțiune cunoscută sub numele
de incompatibilitate Rh.
Repararea și implementarea proiectului: Faza de pregătire are legătură cu numărul de
activități și cu timpul fazei de implementare (una sau două lecții școlare). Câteva puncte
remarcabile sunt:
1. Nevoia de a găsi întrebări la începutul lecției pentru a stimula interesul. Este esențial
ca profesorii să găsească o modalitate de a-și menține clasa suficient de interesată,
încât elevii să ia informațiile care li se prezintă. este important să începem cu câteva
întrebări din viața lor de zi cu zi despre subiectul pe care vor să-l discute. Voi pune
întrebări despre natura sângelui uman și

ar putea vedea sângele uman la

microscopul optic. O altă întrebare ar putea fi dacă au auzit numele diferitelor grupe
de sânge ale corpului uman. De asemenea, dacă știu despre transfuzii, dacă au auzit
despre probleme la persoanele care primesc sânge de la alte persoane. O ultimă
întrebare ar putea fi despre factorul Rhesus și dacă au auzit despre probleme legate
de nașterea copilului din cauza acestui factor.
2. Instalarea software-ului educațional specific pe laptopurile studentului pentru a
câștiga mai mult timp în timpul lecției.
3. Crearea grupurilor de elevi pentru a lucra în grupuri.

4. Crearea activităților trebuie să țină seama și de cunoștințele prealabile ale studenților
despre subiect.
Nu este dificilă această fază a lecției școlare, deoarece elevul consideră că subiectul este
foarte interesant și, de asemenea, au auzit de la televizor sau de la familia lor despre
grupele de sânge, despre factorul Rhesus și despre transfuzii.
Faza de gestionare și planificare: Faza de management și planificare este importantă
pentrusuccesul proiectului. Timpul petrecut în aceste activități va reduce riscul și va crește
succesul proiectului. Pe de altă parte, analiza și planificarea inadecvate vor duce la un
proiect eșuat.
Faza de planificare / inițiere pune bazele celorlalte faze. Stabilește obiectivele pe care vreau
să le ating pentru studenții mei. În faza de planificare trebuie să găsesc resursele necesare
[site-uri web, software educațional, etc.]. Trebuie să măsoresc timpul necesar pentru toate
activitățile didactice pentru a respecta limita de timp a unei ore de predare. Uneori trebuie
să fac ajustări în timpul predării mele, dar este important să știu ce să fac când se întâmplă
acest lucru. Cele mai bune planuri trebuie să fie flexibile. De asemenea, va trebui să fac o
fișă de evaluare care va fi oferită studenților cu 5-10 minute înainte de sfârșitul lecției,
pentru a evalua dobândirea obiectivelor stabilite în cerșirea lecției.
Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Planurile de lecție nu
trebuie să fie aceleași foi de lucru sau prelegeri vechi plictisitoare, unde elevii stau și iau
notite din când în când. Utilizarea Internetului poate juca un rol important în educație.
Deoarece este o bază informațională enormă, aceasta poate fi valorificată pentru preluarea
informațiilor pe o varietate de subiecte. Atât profesorii cât și elevii beneficiază de internet.
Profesorii se pot referi la aceasta pentru informații suplimentare și referințe cu privire la
subiectele care urmează să fie predate. Studenții se pot referi la surse web pentru informații
suplimentare despre subiecte de interes. Informațiile din ziarele bazate pe internet pot ajuta
elevul să identifice importanța cunoașterii tipului nostru de sânge.
Utilizarea jocurilor bazate pe internet care au legătură cu transfuziile pot ajuta elevii să
înțeleagă importanța pe care o au pentru viața a milioane de oameni. Tipul tipurilor de
sânge este adesea predat în lecțiile de știință școlară, dar experimentarea cu sânge real
poate să nu fie posibilă din mai multe motive bune - din cauza preocupărilor părinților, din

necesitatea unor evaluări cuprinzătoare a riscurilor pentru a preveni infecția sau
transmiterea bolii transmise de sânge. sau reticența studenților de a-și folosi propriul sânge.
Utilizarea Internetului oferă studenților resurse și materiale suplimentare, cum ar fi lecții
interactive și jocuri educaționale. Testele, temele, colaborarea cu studenții și cercetarea pot
fi realizate de pe orice computer cu acces la internet. Internetul conține o mulțime de
cunoștințe care sunt disponibile instantaneu la orice căutare. Pot cere elevilor să viziteze
anumite site-uri web pentru a studia de acasă, iar enciclopediile online oferă o mulțime de
cunoștințe despre aproape fiecare subiect imaginabil. Varietatea surselor permite
studenților să urmărească subiecte în detalii mult mai mari decât să fie limitate la orice
trimite profesorul acasă. O activitate a procesului de predare are legătură cu utilizarea unor
programe educaționale specifice. Principalele avantaje ale utilizării software-ului
educațional în școli este ca învățarea-învățarea să fie mai interesantă și orientată spre
obiective și, de asemenea, stimulează gândirea și simțurile cursanților.
Exportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Scopul
acestui plan de lecție este ca elevii să învețe despre grupele de sânge și importanța lor în
transfuzii. Este posibil să fie nevoie de o transfuzie de sânge la un elev sau la un părinte sau
un profesor, astfel încât studenții să poată înțelege importanța acestui tratament medical.
Trebuie să reținem că studenții pot deveni donatori în anii următori, creând astfel o
atitudine pozitivă de a da comunității. Nu în ultimul rând, cunoașterea diferențelor mici
dintre persoanele din sângele lor va fi un argument puternic împotriva fenomenelor de ură
dintre elevi din cauza sexului, religiei sau a diferențelor etnice. Bunele mele practici pot fi
utilizate cu ușurință de fiecare școală care are acces la internet și câteva computere.
Profesorii pot adăuga mai multe activități în funcție de nivelul de cunoștințe și interes al
elevului. Este important să avem astfel de lecții de la școlile primare la universități pentru a
promova donațiile de sânge.

2. Exerciții interactive în software digital „cartofi fierbinți
Operator de implementare: Georgia Astrinaki
Institutul: a II-a Școală Profesională din Rethymno, Creta, Grecia
Informații despre profesor: doamna Astrinaki Georgia este profesoară a limbii grecești
antice și moderne. Experiența ei didactică vine până la 12 ani în institutele provinciale din
Creta, în mare parte în liceele de învățământ secundar. De asemenea, ea deține un master
în domeniile sociologiei și psihologiei, intitulat „Excludere socială, minorități și sex”.
Interesele sale științifice sunt concentrate pe înfruntarea provocărilor care apar în sălile de
clasă, în ceea ce privește elevii care se confruntă cu abilități speciale de învățare, sau lecția
în sine, care, de multe ori, devine dificilă sau plictisitoare. Așadar, a participat la multe
seminarii despre Educația Specială și Metodele de învățare inovatoare.
Tipul școlii, orașului, numărul de studenți și profesori, vârsta studenților: Institutul ei
actual este Liceul Vocational din Rethimno - Creta și aparține Învățământului profesional
profesional. Este citat în apropiere de orașul principal Rethimno, în zona Atsipopoulo.
Institutul oferă posibilitatea studenților săi să urmeze fie sectorul Agriculturii, fie sectorul
Economie-Turism. Personalul de lucru este de 15 profesori, iar elevii sunt de 117, cu vârste
cuprinse între 15-17 ani. De asemenea, institutul găzduiește studenți mai în vârstă care au
obținut deja o diplomă și sunt, de asemenea, interesați să ia o a doua în secțiunile
menționate mai sus. Mai mult, unii dintre actualii studenți nu au obținut niciodată o diplomă
școlară și au decis acum să aibă a doua șansă.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Interesul meu special ca profesor de limbă
greacă vizează dobândirea elevilor de o cunoaștere adecvată a fenomenelor lingvistice atât
printr-un mod interesant, cât și educativ. Pe această bază, proiectul pe care îl conduc la
școala mea se numește „Cartofi fierbinți” și oferă posibilitatea atât profesorului, cât și
elevilor de a crea o mare varietate de exerciții mai simple sau mai complexe. Tipul de
exerciții este enumerat mai jos: a) un cuvânt încrucișat, numit Jcross, care necesită explicații
în acele întrebări care sunt postate de utilizator, b) un exercițiu cu alegere multiplă, numit
Jquiz, unde elevul găsește răspunsul potrivit printre altele sau trebuie să umple un gol spațiu
cu acesta, c) o propoziție principală mixtă, numită Jmix, care trebuie schimbată într-o
propoziție alternativă dreaptă, d) un exercițiu care solicită utilizatorului să corespundă

răspunsurilor corecte, numite Jmatch și e) un exercițiu, numit Jclose, unde propozițiile sau
alineatele sunt date cu câteva cuvinte ratate.
Utilizatorul ar trebui să găsească răspunsul corect completând spațiul gol. Simplitatea
programului împreună cu creativitatea acestuia îl fac un instrument de învățare interesant și
educativ, care poate fi utilizat în toate domeniile științifice predate atât în școli de nivel
primar, cât și de nivel secund. Mai mult, este remarcabil să ne referim că, de asemenea,
elevii sunt capabili să creeze exerciții, fapt care le oferă posibilitatea atât de a-și verifica
cunoștințele, cât și de a-l consolida.
Etapa de gestionare și planificare: Studenții nu au dobândit cunoștințe anterioare sau
experiența instrumentului de învățare specific, astfel încât profesorul a trebuit să creeze
factorii astfel încât programul „Cartofi fierbinți” să fie ușor gestionat de ei. De asemenea,
elevii nu au mai creat alte exerciții de acest tip în trecut, așa că au ezitat să înceapă să
încerce. În curând, au putut crea multe, noi, pe baza varietății pe care o susține programul.
Dimpotrivă, s-au simțit într-adevăr mulțumiți când au putut realiza atât creația, cât și soluția
exercițiilor. Pe parcursul acestei faze, profesorii și elevii devin un grup dinamic care
cooperează, pentru a crea, mai întâi, un instrument de tutorial util și apoi să rezolve
exercițiile. Ambele părți încep de la același punct de principiu: a face lecția mai interesantă,
educativă și ușor de învățat
Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: cred că programul
„Cartofi fierbinți” datorită simplității sale devine în curând un instrument util în clasă. În loc
să studieze cartea și să rezolve exercițiile, urmând modul tipic și tradițional, profesorul și
elevii folosesc instrumentul specific care oferă o varietate de exerciții, noi, diferite și
interesante, promovează cooperarea dintre profesor și elevi și printre elevi înșiși , susține
creativitatea elevilor și le oferă posibilitatea de a-și produce ei înșiși noile cunoștințe sau de
a le repeta pe cele vechi. În fiecare caz, câștigați în respectul de sine și progresați în învățare.
Exportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: În opinia
mea, bunele practici specifice denumite „Cartofi fierbinți” ar putea fi utilizate de alte
instituții pentru a îmbunătăți programele lor educaționale. Colegii și studenții îl pot regla, în
funcție de lecțiile lor, nivelul clasei și cerințele lor de învățare. După părerea mea, bunele
practici specifice ar putea fi utilizate în aproape toate lecțiile predate în școli. De exemplu,
profesorul de fizică ar putea folosi acest instrument de învățare pentru a prezenta sau
pentru a repeta cunoștințele teoretice pe care le învață. Implementând programul specific

în școala mea, am dezvoltat deja o rețea cu alți colegi, care sunt interesați să-l gestioneze în
sălile de clasă. Ar fi foarte util dacă unele instituții, fie de prim nivel, fie de nivelul al doilea,
ar

fi

conștient

de

proiectul

specific,

pentru

a-l

implementa.

3.Utilizarea platformei educaționale
https://sites.google.com/site/tictransporturi
Operator implementator:Violeta Lungescu
Institutul:Colegiul Național Jean Monnet Ploiești
Informez despre profesor: Numele meu este Lungescu Violeta și sunt profesor de
matematică și informatică în învățământul preuniversitar cu diploma la Colegiul Național
„Jean Monnet” din Ploiești.
Sunt din România, județul Prahova, Ploiești. În ceea ce privește disciplinele informatice, lipsa
dotărilor, laboratoarelor specializate, software-ului actualizat și autorizat în unitățile de
învățământ îngreunează procesul educațional. Pregătirea unui profesor pentru a învăța
disciplinele pe calculator necesită eforturi financiare și de timp din partea lor.
Am fost profesor de matematică-calculator de 18 ani.Am participat la numeroase cursuri de
formare, sunt organizator și membru al proiectelor județene, naționale și internaționale, am
creat și am dezvoltat platforme educaționale care sprijină elevii, profesorii, părinții și
comunitatea locală.
Motivația personală în inițierea și implementarea unui proiect vine din dorința mea de a mă
implica continuu în educația și formarea tinerei generații, din interesul pentru dezvoltarea
profesională continuă a cadrelor didactice.
Școala, orașul, numărul de studenți și profesori, vârsta studenților Colegiul Național Jean
Monnet Municipiul Ploiești este o instituție de învățământ preuniversitar cu profil
pedagogic, situată în zona centrală a Ploieștiului, strada Nicolae Iorga nr. 7. În perioada
2018-2019, 1505 elevi cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani sunt înscriși la Colegiul Național
Jean Monnet din Ploiești, prin niveluri primare, secundare și liceale, în următoarele
specializări: - Matematică-Informatică și Științele naturii: engleză / germană-franceză discipline

umaniste-

specializare:

Profil viliario-pedagogic-specializare: profesor-educator

filologie

spaniolă

-

Colegiul Național „Jean Monnet”

Ploiești susține demersul didactic pentru îmbunătățirea activității, pregătirea continuă a
cadrelor didactice și atingerea nivelului optim de performanță de către elevi, ceea ce va
permite atingerea obiectivelor generale ale românești învățământ preuniversitar.

Colegiul „Jean Monnet” din Strategia Națională Ploiești este orientat către pregătirea
studenților în domeniul teoretic, bazat pe formarea competențelor generale și specifice,
necesare pentru a răspunde cerințelor naționale și europene.
O prioritate a strategiilor pentru dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul Colegiului
Național „Jean Monnet” Ploiești a fost și rămâne să stabilească un parteneriat viabil cu
factorii care pot influența și susține procesul educațional: familie, organizații
neguvernamentale autoritățile centrale și locale.
Descrierea generală a proiectului și scopul: Proiectul contribuie la modernizarea activității
didactice prin dezvoltarea abilităților digitale, integrarea TIC în fiecare curriculum
educațional și permit crearea de resurse educaționale utile în procesul educațional.
Profesorii implicați în activitățile proiectului, folosind comunicarea interactivă și educația
digitală, își vor îmbunătăți abilitățile digitale. Studenții implicați în proiect își vor dezvolta
competențele digitale și își vor îmbunătăți rezultatele învățării prin utilizarea TIC în învățare.
Prin integrarea noilor tehnologii în educație, prin valorificarea resurselor educaționale
create în cadrul proiectului, procesul de învățare va deveni mai operativ și va stimula
învățarea pe tot parcursul vieții. De asemenea, va crește motivația atât a beneficiarilor
direcți și a cadrelor didactice, cât și a beneficiarilor indirecți - părinți și parteneri
educaționali din comunitate, de a se implica activ în procesul educațional.
Utilizarea strategiilor moderne, a resurselor educaționale create în cadrul proiectului va
determina dezvoltarea personalității elevilor, exprimând un mod creativ de gândire,
dezvoltându-și capacitatea de a aborda diverse sarcini. Ei devin responsabili și capabili să se
integreze social.
Utilizarea strategiilor moderne, a mediilor virtuale de formare profesională îi va motiva pe
elevi să se implice în activități de instruire și educație prin dezvoltarea de materiale și
educaționale

software conceput pentru înțelegerea lor (afișe, diagrame, reviste, teste,

prezentări multimedia, pagini web, jocuri, dicționare on-line), care inițiază proiecte în
colaborare cu elevii din școala lor sau alte instituții școlare din România sau din străinătate.
Faza de gestionare și planificare: Pentru implementarea proiectului, Ploieștiul Liceul
Tehnologic a inițiat contacte cu profesori din alte instituții de învățământ din județ. Am
întocmit și distribuit forme de bune practici profesorilor. În urma interpretării formularelor,
a apărut disponibilitatea de a angaja respondenții în activitățile proiectului și capacitatea lor

de a aduce inovația în procesul de învățare. Liceul Tehnologic Ploiești a furnizat informații
pentru interviu, precum și spațiul, echipamentul și personalul specializat pentru interviu.
Managementul de proiect în etapa de planificare a implicat activități precum: inițierea
contactelor, compilarea, distribuirea și interpretarea formei de bune practici, pregătirea
interviului, intervievarea. Împărtășirea eficientă a sarcinilor pentru școlile implicate în
proiect, pentru elevii și profesorii lor, desfășurarea unor activități clare duce la atingerea
obiectivelor proiectului.
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Diversificarea
strategiilor de predare-învățare-evaluare poate fi obținută numai prin concentrarea pe
transformarea elevului într-un explorator independent și real sau / sau virtual al
constructorului

de

învățare.

Tinerii învață mai ușor cu ajutorul tehnicilor moderne, prin formare asistată de cursant, din
voce digitală, sunt mai atenți la școală, nu trebuie să poarte acest cronometru și să
vizualizeze

mai

bine.

Utilizarea strategiilor moderne pentru a completa metodele tradiționale de predare permite
reținerea mai rapidă a materialului educațional diversificat prin ascultare, vizualizare și
interactivitate.
Folosirea platformei educaționale ca suport educațional în cadrul fiecărui curs IT / TIC
promovează noile competențe digitale ale elevilor mei în prima fază și oferă studenților mei
posibilitatea

de

a

deveni

utilizatori

avansați

cu

experiență

IT.

Crearea acestei platforme, ca suport motivațional al elevilor, mi-a oferit oportunitatea de a
valorifica experiența acumulată prin predarea informaticii, dar și de a descoperi noi metode
și strategii de abordare în acest domeniu, toate fiind utile pentru atingerea competențelor
specifice disciplinei și realizarea progresului școlar.
Exportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții:
Utilizarea unei platforme educaționale este benefică pentru orice instituție, deoarece este
un exemplu de bune practici pentru personalul didactic specializat. De asemenea, este un
mediu de stocare a resurselor de învățare online și un mediu virtual de învățare în care elevii
sunt implicați și motivați să-și asume propria responsabilitate pentru studiile și cunoștințele
dobândite pentru a-și dezvolta abilitățile de viață în contextul dezvoltării durabile.
Informații

transmise

în

mediul

virtual:

-se poate accesa cu ușurință de oricine la orice oră, neavând caracteristica cursurilor de curs

unde programul este fixat și prezența este obligatorie; vârsta pe măsură ce criteriul dispare
-sensul

învățării

-gândiți învățarea în ritmul propriu
Utilizarea tehnologiei și tehnologiei moderne promovează cooperarea dintre beneficiarii
direcți și indirecti ai educației prin utilizarea mijloacelor de informare online și
computerizate. Într-o lume în care sarcinile ne sunt adesea trimise prin e-mail și informații
zilnice prin spații virtuale, într-o societate în care termenul „prieten” este confundat cu
Internetul, cred că proximitatea geografică nu este relevantă.

4. Aplicarea metodelor digitale în timpul orelor de matematică, în cadrul
activităților de performanță și a proiectelor școlare
Operator implementator: Malina Stegaroiu
Institutul: Colegiul Național „Mihai Viteazul”
Informez despre profesoară: mă numesc Malina Stegaroiu și predau Matematică la Colegiul
Național „Mihai Viteazul” de aproape 30 de ani. Colegiul în care predau are peste 100 de ani
și este celebru în județul Prahova și în România.
Ca parte a sistemului de învățământ de stat, colegiul este subordonat Inspectoratului Școlar
Județean și Ministerului Educației. Profesorii de matematică sunt membri ai Societății de
Științe Matematice care organizează anual sesiuni științifice, congrese internaționale,
cursuri de vară, olimpiade și concursuri - activități științifice și formative de o valoare
excepțională.
În timpul cursurilor, elevii folosesc continuu motoare de calcul specializate pentru a integra
tehnologia digitală în gândirea matematică. Anumite teme din curriculum sunt modificate ca
proiecte de cercetare practică gândite de studenți în diverse parteneriate, cu comunitatea
locală sau cu alte licee. Planificarea și construirea unui proiect împreună cu studenții sunt o
provocare și pentru mine; feedback-ul excelent de la examene, elevi și părinți mă motivează.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: liceu teoretic cu profil
real și uman, clase bilingve (engleză, franceză, germană) și gimnaziu cu clase de
performanță. Instrumentele digitale sunt utilizate în primul rând de studenții din profilul
real. În gimnaziul și liceul de matematică-informatică (12-18 ani), studenții urmează cursuri
de programare și participă la un program opțional de robotică.
Politica de management al colegiului este flexibilă și propice parteneriatelor educaționale,
profesorii și elevii sunt încurajați și susținuți în inițierea și dezvoltarea de proiecte formative
în orice domeniu la nivel regional, național. Diploma de absolvire a liceului nostru este
recunoscută

de

universități

și

piața

muncii

drept

un

premiu

de

calitate.

Descrierea generală a proiectului și scopului: excitarea creativității metodologice și
pedagogice prin software și instrumente educaționale pentru abordarea activităților
practice - acestea constituie eforturi valoroase de cercetare și descoperire Elevii preferă
cunoștințele transmise prin mijloace digitale cu care sunt familiarizați.

Relațiile dintre elevi și profesor sunt mult îmbunătățite prin munca în echipă
În cadrul proiectului, inițiativa este lăsată elevilor care sunt adesea mai creativi decât
profesorii; ei aleg subiectul, stilul de lucru, limbajul de programare și formatul de
prezentare. Studenții favorizează proiectele interdisciplinare la orele de predare și participă
la ele cu responsabilitate și entuziasm.
Faza de management și planificare: am selectat grupul de studenți participanți și stabilit
împreună cu partenerii și părinții studenților scopuri și termene. Managementul a fost
corect și a creat premisele succesului.
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Modificările
preconizate sunt: creșterea interesului elevilor pentru matematică și lărgirea universului lor
științific multidisciplinar. „Înarmarea” elevilor cu competențe digitale pentru căutarea și
interpretarea informațiilor; investigarea și învățarea descoperirii.
Folosind mediile digitale ca instrumente destinate să lucreze, să cerceteze și să colaboreze
pentru studenți și profesorii din clasă, proiectele s-ar putea schimba de la tradiționalul „ex
cathedra”
Am identificat teme curriculare care au un interes practic puternic (unități de măsură,
analiză statistică) și au înlocuit predarea și învățarea clasică cu dezvoltarea unui proiect
interdisciplinar în care elevii au descoperit și implementat cunoștințele procesate digital.
Eportabilitate în diferite contexte și potențial de utilizare de către alte instituții: Cu
siguranță, ar fi o îmbunătățire a programului educațional pentru a introduce ore dedicate
dezvoltării de proiecte interdisciplinare adaptate vârstei. Dezvoltarea proiectelor înseamnă
în primul rând colaborarea dintre elevi - părinți și profesori. Rezultatele proiectelor
elaborate (chiar folosite ca material didactic) pot fi popularizate și eventual transformate în
scurtmetraj

care

sintetizează

etapele

dezvoltării

proiectului.

5. Arta I-Pad – Comic Yourself
Operator de implementare: Sandra Lopez Diaz
Institutul: Colegio Bilier bilingv – Huelva
Informatii despre profesoară: Bună, mă numesc Sandra López Díaz și sunt profesoară de
artă și tehnologii de nivel nou și primar la Școala Tierrallana din Huelva. M-am născut și am
crescut la Londra. Am studiat Arte Plastice la Chelsea Art College și am făcut diploma la
Universitatea Cardiff. După câțiva ani de muncă într-un studio de artă, am decis să mă mut
în Spania și să studiez un master în educație. Lucrez în Tierrallana de 10 ani și îmi place
absolut ceea ce fac.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Tierrallana este o școală
privată bilingvă. Avem băieți și fete mixte de la nou-născuți până la 5 ani. Și apoi un altul din
primar până sus secundar. Lucrăm in sistemul educațional spaniol, iar zona în care lucrez
este arta și tehnologiile. Școala Tierrallana este situată în Aljaraque, în provincia Huelva, așa
că suntem înconjurați de pini și peisaje frumoase.
Descrierea generală a proiectului și a scopului: proiectul se bazează pe arta comică și pop,
precum și modul în care expresia facială poate genera sentimente și emoții. Obiectivul
proiectului este de a învăța diferite adjective legate de sentimente și emoții. Apoi au făcut
cunoștință cu artiști precum Roy Lichtenstein, Andy Warhol și, mișcarea pop art.
Repararea și implementarea proiectului: Singura cerință pentru acest proiect este iPad și
tabletă. Aplicația, idraw este gratuită. Deci, acum că toată lumea are un iPad sau o tabletă
acasă. Așadar, dacă există școală care nu folosește de fapt iPads în școală, pentru a face
acest proiect, pot doar să-i determine pe elevi să aducă și iPad sau tabletă.
Faza de management și planificare: Proiectul meu este despre benzi desenate și pop art și
cât de facială
expresia poate genera sentimente și emoții. Folosirea iPad-ului a fost destul de distractivă,
deoarece fetele obișnuiesc să facă fotografii. Chiar trebuie să plătească cu camera iPod-ului
șiodată ce am început să vorbim despre emoții, sentimente și expresii, expresiile faciale, au
încercat-o

cu

prietenii

și

vedeam

ce

fac

într-o

tablă

digitală.

Așadar, dacă aș spune: „Fă-ți un sentiment, ca o expresie de oboseală” sau „mă plictisesc”,
ar trebui să-și facă o poză cu chipul folosind expresiile. Apoi ar trebui să vină cu o poveste de

tip comic pentru a exprima acea imagine. Odată ce fotografia este făcută, o adaugă în
aplicația Idraw și începe să proiecteze banda desenată; folosind panoul, scrisorile și vorbirea
cu bule. Acest lucru a fost extrem de motivant. Mulți dintre elevii mei au fost foarte buni la
desen și atunci când facem orice este desen fizic, ar fi: „Domnișoară, știți, nu-mi place să
desenez” sau „Domnișoară, nu pot desena. Nu mă pricep foarte bine ". Deci, de fapt,
utilizarea aplicației Idraw a fost foarte motivantă pentru că au obținut imagini, și au pus-o
sub un strat, iar ceea ce făceau, au urmărit imaginea. Deci, au găsit este mult mai ușor să
desenați și să realizați propriile lor opere de artă, fără să fie nevoiți să facă cu adevărat ceva
greșit pe o bucată de hârtie. Ei ar putea doar să se frece și să înceapă din nou, sau să se
întoarcă la alt strat și să continue lucrările. le-am motivat cu adevărat. Am găsit o mulțime
de fete care să-și ia iPadele și să le scoată pentru a desena în orice fel de împrejurimi. Și o
mulțime de părinți mi-au spus că în weekend, au fost atât de motivați. afară, începeți să
desenați și să faceți fotografii. Așa că am avut într-adevăr fete cărora nu le-a plăcut să
deseneze, să le placă de fapt desenul. O parte din acest proiect a fost, de asemenea, să le
arate celorlalți studenți cum au făcut efectiv lucrările , ideile și modul în care au făcut-o.
Deci, le-am lua și cu iPad-urile lor și ei c Ar trebui să vezi cum își vor prezenta munca în
audiență,

ceea

ce

a

fost

și

o

distracție

grozavă.

Cred că este foarte important să folosim tehnologia în clasă, în special iPad-urile și tabletele,
chiar și telefoanele mobile, deoarece elevii, în special la această vârstă, la 1 și 2 ESO, sunt
cufundați complet în utilizarea telefoanelor mobile. Deci trebuie să-i învățăm cu adevărat
cum să folosească foarte mult telefoanele mobile. Proiectele iPad din școală căutau mereu
cea mai recentă inovație pentru elevi și profesori. Trebuie să fim mereu la curent.
Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: cred că inovația este
foarte importantă. Cred că trebuie să căutați în mod continuu idei noi și motivaționale la
elevi. Cred că școala, nu si a schimbat cu adevărat sistemul educațional. Și cred că acum este
timpul să înceapă schimbarea. Trebuie să lucrăm în grup. Studenții trebuie să învețe cum să
lucreze pe baza de proiect, pentru că îi face cu adevărat să experimenteze, să investigheze.
O parte a proiectului din școala noastră este, de asemenea, să dezvolte noi proiecte în care
elevii dezvoltă procesul de proiectare sau unde trebuie să investigheze și trebuie să
cerceteze. Trebuie să producă răspunsuri pentru a rezolva problema. De asemenea, trebuie
să experimenteze, să creeze și să vadă unde au greșit. Este într-adevăr important să
începem să lucrăm în acest fel în clasă, deoarece în loc să învățăm studenții toate

informațiile și să îi plictisim pe elevi, este foarte important să începem să schimbăm și să
începem să facem școala distracţie; că începem să mergem la clasă ca ceva la care să
așteptăm cu nerăbdare. Aceasta este întreaga idee, vreau să spun, asta este ceea ce vreau.
Când mergeam la școală, uneori am urmat doar setarea de oră și mă uitam la profesor
scriind pe tablă. Ar fi absolut plictisitor. Așa că am constatat că profesorii care au fost fericiți
să vorbească cu studenții și să vadă și să aibă studenții care dau idei; acesta este lucrul
important! Trebuie să oferim protagonistului adevărat studentului. Trebuie să-i ascultăm, ei
sunt cei cu idei noi și proaspete și este important ca profesorii să fie acolo pentru a ghida
elevii. Acest lucru este foarte important. Trebuie să-i motivăm pe elevi și trebuie să începem
cu adevărat să schimbăm modul în care facem lucrurile în clasă.

6. Profesorul Untonio ne ajută să călătorim în trecut.
Operator de implementare: Silvia Carratalà Rìos
Institutul: Colegio Penyagolosa – Borriana
Informatii despre profesoară: Bună ziua, numele meu este Silvia Carratalá. Lucrez ca
profesor timp de 15 ani, într-o școală primară. Elevii mei au 5 ani. Am o diplomă de predare
și am și un master în educație și noi tehnologii. Acesta este motivul pentru care
implementez TIC-ul din 2007. Am diferite materiale pentru placa digitală interactivă, care
sunt publicate în revista Pluma y arroba. Particip ca membru la un grup numit Aumentar, al
cărui obiectiv este implementarea realității augmentate și virtuale în educație. În cele din
urmă, m-am alăturat unei celebre asociații spaniole, numită Spiral education and
technologies, care promovează noile tehnologii în procesul de învățare.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Școala unde predau se
numește CEIP PENYAGOLOSA. Este o școală publică, care participă la 2 programe europene,
Erasmus + și portofoliul de limbi europene. Implementăm o metodologie numită „învățare
pentru abilități” sau „competențe cheie” sau „abordarea vieții învățării”. Școala mea are o
placă digitală și interactivă într-o clasă mare și o sală specializată pentru utilizarea
calculatoarelor. În zilele noastre, colegii mei învață să folosească tablete în procesul de
învățare într-un curs de bază. Personal, elevii mei folosesc de obicei un robot numit
„BeeBot” pentru a programa. Ei folosesc placa interactivă și digitală în fiecare zi pentru
înregistrarea clasei, calendarul și așa mai departe. Folosim tablete pentru activități legate de
realitatea mărită sau pentru a folosi aplicații pentru a învăța să programăm, cum ar fi Cod-astâlp sau „Codare pentru copii”.
Descrierea generală a proiectului și scopului, aspecte inovatoare ale propunerii și impactul
potențial asupra metodologiilor tradiționale de predare: Pentru a face această activitate
am fost motivat de lucrările tinere. Principalele provocări viitoare în domeniul educațional
sunt cum să ne reformăm sistemul de învățare, să ne pregătim tinerii pentru locuri de
muncă care nu există încă; folosind tehnologii care nu au fost încă inventate pentru a
rezolva probleme încă nu au fost identificate.Aceste cuvinte mă fac să cred că elevii trebuie
să fie actorii principali în procesul de învățare și ei trebuie să descopere pe cont propriu
experimentând. În loc de aceasta, profesorii trebuie să ofere mediul în care elevii să

înțeleagă faptele, să analizeze relațiile și, în final, să învețe atunci când găsesc răspunsurile.
În acest proces, pas cu pas, elevii trebuie să renunțe la instrucția schelei, conform Vygotsky,
pentru a dezvolta abilități de învățare indent, care este unul dintre cele mai înalte scopuri în
educație, precum și autonomia de învățare, creativitatea și gândirea critică . În alta ordine
de idei , încerc să-I fac pe studenții mei să isi dezvolte abilitatea numită „învățarea de a
învăța” și vreau să învețe într-un context real. Acesta este motivul pentru care folosesc
realitatea virtuală în lecția mea, „Profesorul Utonio ne ajută să călătorim în trecut”,
deoarece folosind acest instrument elevul meu poate învăța într-o interacțiune
semnificativă, în conformitate cu o experiență virtuală și să dezvolte abilitatea de a învață
restul vieții lor.
Repararea și implementarea proiectului: Pentru a pregăti această practică, folosim o
aplicație numită „IFunFace”, pentru a aduce imaginea învățării lui Utonio și pentru a crea un
videoclip amuzant în care spunea că este un om de știință, ne-ar putea ajuta să călătorim
spre trecut, folosind invențiile sale, o pereche magică de ochelari. El a mai spus că trebuie
să-mi introduc smartphone-ul în perechea magică de ochelari și să caut aplicația: „Jurassic
World: Apatosaurus”. Mai târziu, folosind un program am completat videoclipul meu cu
poza aplicației pe care a trebuit să o folosim pentru a călători în lumea dinozaurilor. Am
încărcat acest videoclip pe canalul meu în YouTube și am creat un cod QR pentru a conecta
adresa URL a videoclipului meu în YouTube. Am păstrat codul QR într-o cutie, care într-o zi a
ajuns la clasa noastră în mod misterios. Am folosit un cititor QR pentru a asculta mesajul
profesorului Utonio. În timpul simulării, s-au putut bucura să privească cum Apatosaurul se
trezește, se ridică, cum mânca și, în final, cum dormea; și câteva reptile care zboară.
Implementarea sarcinii a fost bună în funcție de așteptările mele. Ca să fiu sincer, un număr
mic de studenți au strigat și picioarele le tremurau din cauza fricii când au văzut că
dinozaurul mergea spre ei, dar majoritatea se bucură foarte mult de experiența ținând cont
că au fost 4 în acel moment.
Faza de gestionare și planificare: Practica mea este legată de diferite subiecte, cum ar fi
ABP (Învățare bazată pe proiect). Această activitate este una dintre sarcinile diferite din BPL
numită „dinozaurii”. Există și subiect de învățare mobilă. În timpul acestor activități, folosim
tablete pentru a învăța, deoarece în conformitate cu teoria conectivismului, cunoașterea
poate fi în toate aparatele umane. A treia realitate virtuală și augmentată. În timpul acestei
activități și datorită celebrului personaj profesor Utonio, studenții pot călători în trecut,

folosind realitatea virtuală, pentru a explora mediul natural, unde au trăit dinozaurii; o
vârstă pierdută pentru ei, dar îi atrage cu putere. Scopurile mele au fost să servesc și să
explorez mediul natural; descoperiți TIC; creșterea experiențelor trăite de studenții mei
folosind realitatea virtuală și augmentată pentru a-i apropia de lumea pierdută a
dinozaurilor, făcând-o cât mai reală; și consolidarea conținuturilor învățate în timpul
procesului de învățare dintr-o perspectivă ludică, imersivă, interactivă și vizuală.

7. Învățarea matematicii la ora Internetului
Operator de implementare: Claudio Marchesano
Institutul:

Enrico

Perucca:

ISS

Frederico

Caffè

–

Roma

Informatii despre profesor, tipul de școală, oraș, numărul de elevi și profesori, un ge de
studenți:sunt Enrico Perucca și împreună cu profesorul Claudio Marchesano am ajuns să vă
vorbim despre școala noastră, școala noastră este Federico Caffè Institut. Suntem o școală
care funcționează în două mari sectoare în cadrul educației tehnice: un sector economic și
un sector tehnologic.
Institutul nostru este o școală de o mie trei sute de studenți, prin urmare, pentru a vă oferi o
idee dimensională, este o școală mare și este un pic centrul educației de referință tehnică
pentru cartier.
Monteverde este cartierul de referință care este, fără îndoială, un cartier burghez, aș spune
burghezii aproape bogați din Roma; în realitate, utilizatorul studenților are de fapt multe în
afara limitelor raionului Monteverde, deoarece primim în institut elevii care vin din: Viale
Marconi din zona Portuense până la Trullo și Magliana. Toate acestea determină o utilizare
eterogenă din punct de vedere social, socio-cultural și al familiilor de origine.
Trebuie să mă prezint: numele meu este Claudio Marchesano și predau Matematică, am
predat informatică timp de douăzeci de ani și acest proiect se naște mulțumit mai ales de
încăpățânarea directorului, care a crezut cu tărie în acest tip de învățătură și către colega
noastră Vera Francioli, care m-a susținut în dezvoltarea părții teoretice și în colectarea
informațiilor despre hipertext.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Web-ul poate reprezenta o resursă foarte
importantă pentru predare. O lecție video poate fi repetată de mai multe ori și cu viteza
aleasă de student. Site-ul este proiectat pentru studenții noștri, care frecventează un Institut
Tehnic. Avem, de asemenea, lecții video de Khan Academy, Julio Rios, Lessthan3math și
Schooltoon, care au crescut șansele de a lucra mai eficient în sala de clasă, unde este posibil
să realizăm mai multe sesiuni de antrenament prin exerciții direcționate, individuale sau de
grup, matematică competiții, rezolvarea problemelor complexe. Proiectul are ca scop
recuperarea deficiențelor specifice și circumscrise pentru studenții care întâmpină dificultăți

în studiu sau în studiu aprofundat. Dar este și o oportunitate de a oferi elevilor școlii o
educație personalizată.
Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: băieții și familiile lor
sunt entuziaști de acest instrument pus la dispoziția lor; au fost avantaje mari pentru
studenții SEN. Îmbunătățirile învățării matematicii sunt semnificative, așa cum
demonstrează rezultatele studenților la testele INVALSI. De remarcat sunt și îmbunătățirile
învățării matematicii elevilor străini sau a celor aflați în dificultate din cele mai variate
motive (de la dizabilitatea de învățare specifică la retardul mental), inclusiv băieții care au
trebuit să părăsească școala pentru o perioadă medie / lungă Eportabilitatea produselor: În
ceea ce privește relațiile externe, am fost chemați la conferințe naționale și internaționale,
în special de către asociația „SOS DYSLESSIA”, am fost de două ori la San Marino; o dată la o
convenție națională și o dată vorbind cu toți profesorii de gimnaziu; am fost la Napoli la a
doua conferință națională a „SOS DYSLEXIA”; Am mers la: Trapani, Cosenza la universitate
de două ori, în Siena, de mai multe ori, site-ul nostru are o vizibilitate deosebită, deoarece
se găsește imediat la scrierea: Matematică, educație matematică, educație matematică cu
susul în jos; atunci pare foarte clar că lucrul este imediat; există și aceste lecții video, au
descoperit că cei care profită cel mai mult de o predare făcută în acest fel „predare digitală”
sunt studenții DSA, studenți străini, băieți BES, așa că ne-au invitat la aceste conferințe și am
discutat

împreună

,

împărtășind

rezultatele

proiectului.

8. O zi in oraș
Operator de implementare:Maria Di Seri
Institutul: IC A. Rosmini – Roma, Italy
Informații despre profesor, tipul de școală, oraș, numărul de elevi și profesori, un ge de
studenți: proiectul „O zi în oraș” conceput de Maria Di Seri, este activ din septembrie 2012.
Proiectul pornește de la ideea jocului de simulare (joc de rol) aplicat disciplinelor curriculare.
Este un proiect care a transformat radical activitatea didactică obișnuită la Institutul de
Comprehensive Antonio Rosmini. Înglobează toate disciplinele și se dezvoltă pe tot
parcursul anului școlar. În plus, aceasta a încurajat educația de la egal, permițând elevilor
din învățământul secundar să devină tutori ai școlii primare.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Toate predările sunt realizate cu sprijinul unei
platforme digitale. Studenții, în clasă, urmează lecțiile și interacționează între ei și cu
profesorii, grație suportului Chromebook; PC-uri care permit profesorului să verifice site-uri
accesibile și materiale căutabile. Utilizarea Chromebookului vă permite, de asemenea, să
personalizați predarea pe nevoile fiecărui student și, de asemenea, face posibilă învățarea la
distanță pentru toți acei studenți care nu pot participa cu regularitate. Aceste avantaje
trebuie evidențiate, deoarece copiii din clasă pot interacționa cu cei de acasă - și toată
lumea poate lucra la programe interdisciplinare.
Mai mult, predarea Codificării și roboticii a fost introdusă la toate nivelurile școlii. Elevii
înșiși, începând cu școala primară, cu sprijinul elevilor din gimnaziu, creează videoclipuri,
desene animate, animații care spun povești despre istorie, literatură, știință, geografie etc.
Proiectul este împărțit în diverse medii - virtuale și reale - care alternează de-a lungul unui
continuum

spațiu-timp.

Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Conceptul pe care se
bazează proiectul este cel al simulării unui oraș. Miniștrii, studenții aleși de colegii lor,
coordonează și organizează activitățile orașului. Prin crearea de videoclipuri, desene
animate, jocuri de simulare, spectacolele din oraș sunt animate: magazine, baruri, muzee,
Rai-Tg,

universitate,

centru

de

muncă,

închisoare.

Proiectul a evoluat de-a lungul timpului. De asemenea, a fost creată o călătorie virtuală, care
are în interior elemente reale. Este o călătorie în timp (Evul Mediu) care are loc într-o

grădină medievală, în contact cu natura. În această călătorie, studenții învață să se
reproducă practic și prin experiențe reale, insecte, fluturi, realizând și o călătorie senzorială
(desculță). Videoclipurile grădinii medievale sunt echipate cu un cod QR, care le face și mai
utilizabile. Prin urmare, se poate spune că revoluția care introduce proiectul constă în
utilizarea tehnologiei și tehnologiei informației în predarea curriculară, atât pentru a găsi și
crea material, cât și pentru a aprofunda și studia disciplinele. Mai mult, predarea Codificării
și roboticii a fost introdusă la toate nivelurile școlii. Elevii înșiși, începând cu școala primară,
cu sprijinul elevilor din gimnaziu, creează videoclipuri, desene animate, animații care spun
povești despre istorie, literatură, știință, geografie etc. Proiectul este împărțit în diverse
medii - virtuale și reale - care alternează de-a lungul unui continuum spațiu-timp.

9. Aripile de hârtie – Ali di Carta
Operator de implementare:Mauro Gianiorio, Stefania Zaccagnini, Cristina
Biasiol
Institutul: IIS Sarandì – Roma
Scrierea operatorilor de implementare, a școlii și a mediului social: numele meu este
Mauro Gianiorio și sunt profesor de liceu; în cariera mea am fost și vicepreședinte și sunt
expert în proiectare, în special în ultimii ani m-am ocupat de PON 201420. al doilea doar în
zona Appio-Ticololano; prin extensie, este în schimb cea mai mare cu 100 kmq.
Este un teritoriu care prezintă critici sociale puternice, în special cu o realitate a tineretului
care trăiește situații destul de dificile; cu toate acestea, există și diferite caracteristici
pozitive: în special, există o rețea largă și semnificativă de subiecți angajați în munca socială
și în gestionarea greutăților, o realitate care aduce în joc situații, experiențe și figuri care
sunt o îmbogățire importantă a teritoriului .
Suntem într-unul dintre laboratoarele IT ale ȘI Sarandì, școala noastră, care este o instituție
de învățământ superior cu două direcții: Liceul artistic și profesional pentru întreținere, cu o
populație de studenți de aproximativ 750 de elevi; De asemenea, este importantă prezența
unui curs profesional de seară, care este o valoare adăugată importantă a ofertei noastre
educaționale. Cu adresele noastre la Școala de Artă acoperim cea mai mare parte din Oferta
Națională din acest sector. De asemenea, cu referire la proiectul Canvass, care se ocupă de
educația digitală, este important să subliniem că Institutul nostru este caracterizat printr-un
echipament semnificativ de laborator, creat prin finanțare privată, dar mai ales, obținută
datorită proiectării noastre; un context instrumental de avangardă cu o eficiență bună, atât
în mod tradițional, cât și în ceea ce privește predarea digitală și care constituie în prezent
punctul nostru forte.
Buna ziua, ma numesc Cristina Biasiol si sunt profesoara de matematica in domeniul
profesional si am lucrat cu tineri de anul doi, 15/16 ani, elevi care adora putin sa stea la
clasa si sa asculte ore in sir la profesorul care vorbește; ei sunt mai înclinați spre a acționa,
a exersa și mi s-a părut bine să încerci să îi duci într-un mediu diferit și să îi faci să
funcționeze într-un mod diferit de învățământul tradițional.

Descrierea generală a proiectului și scopului: Tema pe care a lucrat elevul a fost FLIGHT,
văzută din diferite puncte de vedere: științifice, literare, umane, artistice; le-am spus
băieților să aleagă un subiect pentru fiecare grup și au ales o temă; în acest moment faza de
laborator a început pentru că au început să caute conținutul. Am folosit acest laborator
școlar, cu ecran, videoproiector și toate stațiile de lucru unde elevii au căutat conținut, l-am
dezvoltat, l-am pus împreună și profesorul l-a revizuit, am oferit sfaturi despre cum să le
remediem și cum să le prezentăm; băieții au ales apoi cum să prezinte aceste conținuturi și
aproape toți au ales să facă o prezentare în crearea Power Point, cel mai imediat și cel mai
accesibil pentru ei ... dar alții s-au exprimat și în alte moduri. Cineva a avut grijă de grafică,
iar unele grupuri au lucrat la utilizarea platformelor, deoarece pentru realizarea acestui
proiect - fiind esențial de a împărtăși și comunica - am folosit platforme digitale precum
EDMODO pentru a comunica și ca PADLET pentru a partaja lucrările în curs, astfel încât să
existe de asemenea, un grup care a lucrat pentru a înțelege funcționarea platformelor,
pentru a explica celorlalți cum au fost utilizate și pentru a le oferi acces; ulterior, a existat
grupul care a identificat care era containerul; pot exista diferite posibilități: vă puteți gândi
la un site web sau la o pagină de pagină a site-ului școlii sau la un blog. Ni s-a părut că blogul
este cel mai accesibil lucru, cea mai bună soluție.
Repararea și implementarea proiectului: am decis să alegem o temă pe care să putem lucra
pe diferite aspecte și, prin urmare, a fost o lucrare interdisciplinară, să o propunem
studenților și să îi lăsăm să producă conținut conceput de aceștia care să fie apoi plasat într
recipient vizibil la exterior; deci a existat această fază de planificare, în care am stabilit că
vor lucra în grupuri mici și că vor avea doar sugestii, îndrumare și supraveghere din partea
noastră. Avantajul acestui proiect a fost să-i facem să lucreze într-un mediu informal și să-i
facem să lucreze în colaborare, ceea ce a fost cel mai bun lucru al experienței, deoarece sunt
obișnuiți să lucreze întotdeauna foarte individual: le-am „forțat” puțin colaborează și, prin
urmare, pentru a dezvolta acele abilități ale colaborare și partajare care caracterizează un
grup deoarece, dacă nu există capacitatea de a se raporta la muncă, nu merge înainte.
Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Cel mai interesant
impact a fost legat de răspunsul elevilor, ceea ce a dus la un impact tot mai mare asupra
spiritului de echipă din clasă: în loc să urmeze pasiv o lecție de către profesor, aceștia au
devenit actorii principali, ceea ce a contribuit, de asemenea, la auto-personal. stimă pentru
că creează ceva cu propriile mâini și pentru a vedea că unul este capabil să facă asta este

foarte important. De asemenea, colaborarea cu profesorul a fost văzută într-un alt mod: în
loc să-l ai pe profesorul care îți vorbește despre un conținut, există profesorul care te ajută
să-l creezi, deci profesorul, punându-se aproape la același nivel cu băieți și acest lucru a fost
mult apreciat. S-au distrat mult, trebuie să spun.

B) ABORDAREA ÎNVATARII BAZATE PE PROVOCĂRI ÎN ȘCOLILE
SECUNDARE SUPERIOARE ȘI IMPACTUL ASUPRA CURRICULEI ȘI
ASUPRA IMPLICĂRII STUDENȚILOR ȘI A PĂRINȚILOR
1. Povești de emoție Pixton
Operator de implementare: Spiros Vasilakis
Institut: Liceul II din Agios Nikolaos, Creta, Grecia
Informații despre profesor: dl Spiros Vasilakis lucrează ca profesor de informatică din 2005.
A lucrat în școli și instituții primare, gimnaziale și terțiare. A studiat Informatică și
multimedia în Institutul Tehnologic din Heraklion, și-a făcut Master în Sisteme de
Comunicare a Datelor la Universitatea Brunnel și studiază în prezent Științele Naturii la
Universitatea Openă Elenă.
Tipul școlii, orașului, număr de studenți și profesori, vârsta elevilor: El a folosit abordarea
învățării bazate pe provocări în liceul II din Agios Nikolaos din Creta, Grecia. Aparține
nivelului de învățământ secundar. Studenții variază între 12 și 15 ani. Numărul studenților
este de 250, iar al cadrelor didactice 30.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Scopul inițial al dezvoltării proiectului specific
a fost participarea școlii noastre la un festival al elevilor digitale. Scopul esențial al
proiectului a fost de a oferi studenților posibilitatea de a experimenta în abordarea
problemelor și provocărilor din lumea reală.
Aspectul inovator a fost că am decis să folosim două subiecte aparent diferite, muzică și
informatică pentru a crea un comic video despre emoții. Proiectul am numit „e-motions”. A
fost o colaborare a celor doi subiecți, iar studenții au lucrat pentru realizarea videoclipului
de la zero. Studenții au lucrat în echipe pentru a crea povești video animate care să-și
exprime emoțiile cu privire la problemele reale cu care se confruntă în zilele noastre, cum ar
fi fumatul, accidentele auto, poluarea etc. Studenții au realizat scenariile, au ales muzica, au
realizat

benzile

desenate

și

au

editat

în

cele

din

urmă

videoclipul.

Repararea și implementarea proiectului: Pentru cei 2 profesori și 20 de elevi a fost dificil să
lucreze împreună datorită programului fix al școlii. Cu toate acestea, fiecare parte a
proiectului a fost remarcabilă de la sine. Crearea scenariilor, implicarea studentului în

modificările necesare pentru a se potrivi proiectului. Timpul de editare a fost, de asemenea,
o provocare, deoarece studenții s-au entuziasmat devenind editori și lucrând în culise
pentru a crea videoclipul final. Faza de gestionare și planificare: Valoarea adăugată a etapei
de management și planificare a fost că am lucrat cu toții ca echipă, profesori și studenți și cu
toții am dobândit cunoștințe și abilități în sectoare specifice. Un alt câștig important pentru
studenți a fost conștientizarea problemelor cu care s-au ocupat și soluțiile pe care le-au
găsit. De asemenea, au reușit să completeze un proiect de la zero, folosind cunoștințe și
abilități dincolo de programa școlară. Aspecte innovative și impact asupra metodei
didactice tradiționale:Un aspect important al acestui proiect a fost combinația de
cunoștințe, inspirație și abilități tehnice. Un alt aspect important a fost colaborarea
profesorului de informatică cu profesorul de muzică. Acest lucru s-a întâmplat deoarece
proiectul avea nevoie de abilitate din partea ambelor subiecte. Mai mult decât atât,
abilitățile diferite pe care elevii le-au dobândit în urma acestui proiect au făcut o activitate
de învățare importantă. Faptul că elevii au combinat metode de povestire pentru a-și
exprima emoțiile folosind tehnologia a fost ceva diferit de procedura tipică de predare. În
cadrul proiectului, au căutat informații și documentații despre problemele cu care s-au
ocupat și au colaborat pentru a crea povești și a le edita în animație video. De asemenea,
faptul că elevii au creat un proiect întreg de la zero se ramifică prin metodele didactice
tradiționale care impun profesorului să acționeze în conformitate cu orientările stricte
atunci când impactul cunoașterea.
Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Acest tip
de proiecte care utilizează tehnologia pentru a face față problemelor și provocărilor din
viața reală, implică mai mulți profesori și duc la o livrare accesibilă tuturor, sunt bune
practici care pot fi ușor să fie folosite de alte instituții pentru a-și îmbunătăți programele
educaționale. Un factor important atunci când lucrați în proiecte ca acesta este evitarea
riscului dispersia nu numai a rezultatelor proiectului, ci și a unor etape importante și a unor
aspecte specifice ale procedurii, astfel încât întregul proces să fie disponibil pentru toată
lumea. Una dintre caracteristicile majore ale proiectului, după cum am menționat anterior,
este că am lucrat cu toții ca echipă, profesori și studenți. În etapele incipiente ale
proiectelor, le-am solicitat elevilor să discute cu părinții lor aspecte specifice ale proiectului.
Apoi, au lucrat în echipe la școală, folosind creierul, pentru a-și crea poveștile.

2. Aplicație web și scriere colaborativă în limba greacă modern
Operator de implementare:Olga Karadaki
Institut:General Lyceum of Vamos Chania, Crete, Greece

Am informații despre profesor: doamna Karadaki Olga a studiat filologia clasică greacă. Ea
este licențiată în studii clasice și predă la un liceu general. Încearcă să integreze noi metode
și în predare și TIC.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta studenților: Institutul este Liceul
General, o școală secundară superioară din Vamos, Chania. Elevii au între 16-18 ani. Școala
are 20 de profesori și aproximativ 200 de elevi.
Descrierea generală a proiectului și scopului: am implementat un proiect cu titlul: aplicații
web și scriere colaborativă în limba greacă modernă. Studenții în loc să scrie singuri pe un
subiect, colaborează între ei, au făcut schimb de cunoștințe și produc un text final care a
fost rezultatul unui efort comun. M-am gândit că este o șansă bună pentru studenți să se
învețe reciproc, să facă schimb de idei, să învețe unul de altul, să coopereze pentru un scop
comun, să dobândească noi cunoștințe prin cooperare. Practica pe care am folosit-o a
promovat cooperarea dintre elevi și mine, întrucât deseori cereau ajutor și sfaturi. Am
ocupat rolul de facilitator în locul instructorului
Repararea și implementarea proiectului: Ceea ce trebuia să fac înainte de implementarea
proiectului a fost să învăț instrumentele și apoi să le explic totul elevilor, astfel încât să nu
întâmpine dificultăți.
Etapa de gestionare și planificare: am rămas deoparte și i-am permis elevilor să lucreze
împreună, să cultive
abilitățile lor sociale, dar se sprijină reciproc și obțin un rezultat de înaltă calitate. Ceea ce au
câștigat de fapt a fost să învețe cum să coopereze pentru o sarcină comună și să producă
cunoștințe noi. Dar ceea ce era mai important a fost faptul că ei învață cum să învețe.
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: activitățile de învățare
au devenit mai interesante, stimulând și dobândesc valoare adăugată pentru mine și
studenți. Mi-am dat seama că ar trebui să adopt mai des metode care să promoveze

autonomia elevilor, să-i ajutdezvolta abilități precum instruirea altora, transmiterea
cunoștințelor pe care le dețin și, cu alte cuvinte, să le abilitate. Practica pe care am folosit-o
a promovat cooperarea dintre elevi și mine, întrucât deseori cereau ajutor și sfaturi. Am
ocupat rolul de facilitator în locul instructorului.
Eportabilitate în diferite contexte și potențial de utilizare de către alte instituții: Studenții
noștri au realizat texte de colaborare cu utilizarea instrumentelor de colaborare. Această
practică poate fi adoptată la diferite subiecte precum istorie, literatură, scriere creativă.
Tocmai m-am alăturat unui proiect e-Twinning și sper că studenții diferitelor instituții vor
produce produse de colaborare.

3. Aplicarea metodelor și instrumentelor digitale de predare în timpul
științelor sociale
Operator de implementare:Ruxandra Grancea
Institut:Colegiul national “Nichita Stanescu” – Ploiești
Informare despre profesoară: Grancea Elena Ruxandra, Colegiul Național „Nichita Stănescu”
Ploiești, Prahova. Sunt profesor cu specialitatea psihologie, filozofie, dar predau mai multe
subiecte socio-umane, atât la gimnaziu, cât și la liceu; Am un grad didactic I și am aproape
20 de ani.
Utilizarea metodelor didactice digitale în științele sociale permite studenților să-și aplice
cunoștințele în viața reală. Studenții au posibilitatea de a cerceta temele abordate. Elevii vor
fi implicați în propria lor pregătire, dezvoltare, vor învăța să se documenteze, să selecteze
informații și să o folosească creativ.
Tipul școlii, orașul, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Instituția de învățământ
pe care o predau are gimnaziu și liceu. Învăț la toate nivelurile și clasele de la 5 la 12.
Gimnaziu - engleză intensivă și matematică intensivă
Profil teoretic de liceu cu profil umanist sau real cu specializări:
-matematica-informatica (engleza simpla, intensiva sau informatica intensiva)
-Stiintele Naturii
-filologie
- științe sociale (franceză intensivă și engleză intensivă)
Elevii au peste 10 ani până la 18-19 ani.
Liceul nostru lucrează la nivel local, dar produce, de asemenea, numeroase proiecte
naționale („Lecții cu Nichita”) și internaționale (Comenius, Erasmus), atât cu participare
efectivă și schimb de elevi, cât și relații virtuale în mediul on-line ( „Parlez vous Global”).
Descrierea generală a proiectului și scopului: utilizarea metodelor didactice digitale în
științele sociale permite studenților să-și aplice cunoștințele în viața reală. Studenții au
ocaziapentru cercetarea temelor abordate. Elevii vor fi implicați în propria lor pregătire,
dezvoltare, vor învăța să se documenteze, să selecteze informații și să o folosească creativ.

Studenții pot crea prezentări bine documentate cu puncte de power, jocuri de rol, exerciții
de lucru în echipă, etc. Elevii își vor optimiza colaborarea, își vor îmbunătăți abilitățile de
comunicare în limba engleză, abilități de cooperare, abilități de reflecție și autoevaluare
(completează fișele de lucru, elaborează planuri, proiecte) ).
Aceste noi metode vizează alegerea carierei, dezvoltarea personală și respectul de sine și
îmbunătățirea abilităților precum munca în echipă, rezolvarea problemelor, gândirea
reflexivă, creativitatea, utilizarea resurselor IT deschise, deschiderea către diferite culturi,
valori și practici.
Etapa de gestionare și planificare: Liceul nostru este dotat cu SMART interactiv
placi, care folosesc software inteligent pentru a facilita predarea și învățarea. Studenții pot
căuta informații pe web și pot salva câteva schițe și reprezentări vizuale ale modelelor sau
indivizilor teoretici, grupurilor, comportamentului uman etc.
Profesorul de științe sociale va folosi instrumente digitale pentru a crește eficiența
demersului său educațional, implicând creativitatea elevilor și transformându-i în parteneri
de educație activă. Fiecare clasă are propria sa tablă inteligentă, care poate fi utilizată ori de
câte ori este necesar.
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Le stimulează
curiozitatea și interesul pentru descoperirea de noi cunoștințe în științele sociale.
Au acces la o mare varietate de informații, deoarece elevii pot învăța în ritmul lor.
Studenții sunt interesați de dezvoltarea lor.
Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Desigur,
instituțiile de învățământ preuniversitar cu care suntem parteneri în diferite proiecte
naționale și internaționale pot fi inspirate din situațiile noastre concrete de implementare a
lucrării folosind metode digitale.
Aceste noi metode vizează alegerea carierei, dezvoltarea personală și respectul de sine și
îmbunătățirea abilităților precum munca în echipă, rezolvarea problemelor, gândirea
reflexivă, creativitatea, utilizarea resurselor IT deschise, deschiderea către diferite culturi,
valori și practici.
Colegiul nostru are aproximativ un an de scriere de proiecte internaționale, un exemplu de
bune practici pentru alte colegii care doresc să aplice pentru implementarea proiectelor
internaționale.

4. WEBQUEST-UL
Operator de implementare: Anca Tanase
Institut: Colegiul Spiru Haret – Ploiesti
Informații despre profesoară: Numele meu este Anca Tănase și sunt profesor de engleză la
Colegiul Spiru Haret Ploiești, România. Predau limba engleză de 16 ani.
Locuiesc și lucrez în Ploiești, capitala județului Prahova, România. Engleza ca primă limbă
străină din majoritatea școlilor din județul nostru, joacă un rol foarte important în cadrul
curriculum-ului național, fiind promovat un tip modern de predare, învățare și evaluare, în
stimularea motivației elevilor.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta studenților: Colegiul Spiru Haret
este unul dintre cele mai mari colegii din orașul nostru - Ploiești. Pentru a fi mai precis,
există 1370 de studenți (cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani) și 94 de profesori. O parte din
studenții noștri sunt instruiți în principal în zona IT și tehnologia CAD (Proiectare asistată de
computer). Avem, de asemenea, studenți care se specializează în diferite domenii ale
tehnologiei, cum ar fi domeniul mecanic (pentru joburi precum tehnicieni în mecatronică,
tehnicieni CAD și tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații) și electronicăautomatizare (tehnician în domeniul automatizării și telecomunicațiilor).
În cadrul Colegiului Spiru Haret, se promovează un stil de management democratic, bazat pe
comunicare, munca în echipă și egalitatea de șanse. Profesorii încurajează relația școalăfamilie-comunitate, iar oferta educațională este adaptată permanent la cerințele pieței.
Descrierea generală a proiectului și scopului: în cadrul acestui proiect, am contribuit cu o
metodă modernă, Webquest. Folosind-o, elevii nu numai că sunt capabili să regurgiteze pur
și simplu informațiile pe care le găsesc, dar sunt, de asemenea, îndrumați spre o
transformare a informațiilor pentru a realiza o sarcină dată. Webquest-urile pot fi atât
sarcini motivante, cât și autentice și îi încurajează pe cursanți să vadă activitățile pe care le
desfășoară ca pe ceva „real” sau „util”. Acest lucru duce inevitabil la mai mult efort, o
concentrare mai mare și un interes real pentru realizarea sarcinilor. Cred că proiectul în
sine este o inovație, prin crearea unui soft cu resurse digitale și produse educaționale
multimedia. Implementarea acestui proiect va duce cu siguranță la schimbări mărețe în stilul
didactic al profesorilor; vor adapta metodele / clasele tradiționale la interesele și nevoile

reale ale noii generații de studenți. Studenții vor avea ocazia să participe activ nu numai la
conducerea clasei, ci și la propria dezvoltare personală și profesională. Pe baza rezultatelor
obținute, studenții se pot implica într-o cercetare detaliată a unui subiect care le-a declanșat
interesul.
Faza de gestionare și planificare: Succesul acestei etape sa bazat pe efectiv comunicarea
dintre instituția de referință și parteneri. Liceul Vocational Transport Ploiești ne-a furnizat
informații despre interviu, echipamentele necesare și personalul specializat. Profesorii
implicați și-au folosit experiența profesională pentru a selecta materialele adecvate, sursele
fiabile de informații pentru realizarea reală a obiectivelor și pregătirea elevilor. În această
etapă, echipa a fost formată cu succes, rolurile au fost clar identificate și sarcinile au fost
delegate, ceea ce a dus la îndeplinirea tuturor termenelor.
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: studenții vor avea
ocazia să asimileze informațiile și apoi să le aplice în funcție de obiective specifice, folosind
instrumente lingvistice și digitale moderne. Este foarte important să menționăm faptul că
elevii vor putea să își personalizeze învățarea. Metodele tradiționale vor fi adaptate la
cerințele reale ale studentului, în special și la piața globală, într-un sens general, ceea ce va
duce la reducerea decalajului de generare, cultural sau educațional. Am folosit și
implementat acest instrument inovator modern, din mai multe motive:


Permite personalizarea învățării;



Poate fi utilizat eficient în orice tip de activitate sau etapă;



Elevii participă activ la rezolvarea sarcinilor reale, autentice, cu

rezultate utile.
Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: sunt
pozitiv că experiența poate fi folosită în orice tip de program / instituție, deoarece amestecă
cu succes elemente de educație formală, informală și nonformală.
Cunoștințele și experiența asimilate pot fi împărtășite printr-o diseminare eficientă și apoi
adaptate nevoilor fiecărui grup țintă / cadru educațional. De asemenea, pot fi încurajate noi
schimburi de bune practici.
Principalii actori educaționali vor lucra în echipă. Vor putea să-și schimbe rolurile, cu sensul
de utilitate pe întregul proces de implementare. Părinții, elevii și profesorii pot participa la
proiecte bazate pe parteneriatul școală-comunitate.

Nu consider apropierea geografică un aspect relevant, deoarece comunicarea și exportul de
practici utilizează resurse digitale care pot fi găsite în toate instituțiile din zona noastră. Până
acum, am contactat alte instituții și am participat la proiecte comune, folosind E-twinning.

5. Utilizarea metodelor digitale în timpul lecțiilor de matematică pentru
clasele IX-XII, precum și în proiecte școlare educationale
Operator de implementare: Felix Tuinete
Institut: Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” – Ploiești

Informez despre profesor: sunt Felix Tuinete, profesor de matematică la Colegiul Tehnic
„Toma N.Socolescu”, Ploiești, județul Prahova, România. Am primul grad de învățământ și o
experiență profesională de douăzeci și unu de ani.
La sfârșitul învățământului liceal, elevii susțin un examen de trei discipline - examenul de
bacalaureat, în funcție de profilul / silaba pe care au absolvit-o: profil real, profil tehnic,
profil de servicii, resurse naturale și protecția mediului, conform metodologia
bacalaureatului. Una dintre evaluări este la matematică, conform curriculum-ului specific
profilului absolvit.
Am participat la numeroase cursuri de formare; Sunt inițiator, organizator și evaluator
membru al proiectelor de specialitate la nivel județean și național. La orele de matematică,
în funcție de nevoile elevilor mei, folosesc teste on-line din Bacalaureat- Software
educațional de matematică și din software-ul educațional Lematex, cu caracter personalizat,
capabil să se adapteze la nivelul de dificultate, ajutându-i pe elevi să autoevaluare.
Tipul școlii, orașului, numărul de studenți și profesori, vârsta elevilor: Colegiul Tehnic
„Toma N.Socolescu” Ploiești este o instituție de învățământ preuniversitar cu profil tehnic.
În anul școlar 2018-2019, un număr de aproximativ 1200 de elevi, cu vârste cuprinse între 14
și 50 de ani, sunt înscriși la Colegiul Tehnic „Toma N.SOCOLESCU”, prin: nivel de liceu, ore de
zi și de noapte, nivel postuniversitar școală de masterat:


tehnician de desen pentru construcții și instalații;



roiectant de tehnică de mobilier și interior;



tehnician de protecție a calității mediului;



tehnician mecanic pentru întreținere și reparații



tehnician în construcții și lucrări publice



tehnician sanitar pentru construcții



• tehnician de prelucrare a lemnului

Colegiul Tehnic „Toma N.Socolescu” are o ofertă educațională unică în județul Prahova, în
ceea ce privește profesionistul. În acest context, profesorii sunt preocupați de stabilirea unui
parteneriat permanent cu familia și comunitatea locală
Descrierea generală a proiectului și a scopului: motivația personală de a iniția și
implementa un proiect vine din credința în necesitatea îmbunătățirii situației școlare și
înregistrarea progresului elevilor mei în disciplina matematică, iar pe de altă parte, dorința
de a se implica, disponibilitate pentru auto-îmbunătățire.
Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătățirea activității instructive educaționale și a
programelor de formare prin dezvoltarea competențelor digitale în managementul clasei și
prin utilizarea resurselor educaționale deschise și consider acest proiect o oportunitate reală
pentru beneficiarii direcți și indirecti.
Beneficiarii direcți vor fi profesorii - care își vor dezvolta abilitățile de a utiliza tehnologia
modernă în timpul orelor de clasă, precum și studenți care își vor îmbunătăți rezultatele
învățării prin utilizarea tehnologiilor digitale în învățare.
Instrumentele TIC utilizate în proiect vor fi instrumente care se concentrează pe elev, care
dezvoltă capacitatea de rezolvare a problemelor și care facilitează învățarea proactivă.
Faza de management și planificare: Pentru implementarea proiectului, Tehnologic
Liceul de Transport Ploiești a furnizat informații despre obiectivele și organizarea
activităților proiectului.
Managementul proiectului în etapa de planificare a implicat activități precum: inițierea
contactelor, compilarea, distribuirea și interpretarea formularelor de bune practici,
pregătirea

interviului,

intervievarea.

Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: prin utilizarea
tehnicilor și strategiilor moderne, învățarea este centrată pe elev și participativ activ.
Predarea modernă metodele au rolul formativ de a contribui la dezvoltarea gândirii critice,
implicând activ elevii în învățare. Mulți studenți câștigă mai multă încredere în ei, descoperă
și își îmbunătățesc abilitățile de comunicare, management și organizare, sinteză. Activitatea
în sine, susține procesul de formare a noțiunilor și abilităților de analiză și sinteză, oferă
suport pentru exerciții și rezolvarea problemelor, provoacă și dezvoltă motivația învățării,
declanșând o atitudine emoțională pozitivă / constructivă. Folosind resursele digitale la
orele de matematică, promovează învățarea personalizată pentru studenți. Studenții care se
confruntă cu un loc de muncă clar, personalizat, devin responsabili și competitivi.

Eportabilitate în diferite contexte și potențial de utilizare de către alte instituții: Această
experiență poate fi o oportunitate pentru alte instituții de învățământ, deoarece este un
exemplu de bune practici pentru cei interesați de dezvoltarea abilităților personale și
profesionale. Cunoașterea dezvoltată prin procesul de inovare poate fi exportată printr-o
platformă educațională publică. Utilizarea tehnologiei și tehnologiei moderne promovează
cooperarea între beneficiarii direcți și indirecti ai educației prin utilizarea mediului online.
Deoarece practicile de export și comunicarea se realizează prin utilizarea resurselor digitale
existente în toate instituțiile din zonă, nu consider relevanța geografică un aspect relevant.
Am dezvoltat-o prin intermediul platformelor educaționale înființate prin participarea la
diverse cursuri de formare.

6. Întelegerea facturii electrice

Operator de implementare: Jesús Israel Rodríguez Morillo
Institut: Colegiul ECOS Resuelto
Am informații despre profesor, școală, numărul de studenți, vârsta lor: Pentru început,
sunt Jesús Rodriguez, inginer, inginer mecanic și de management, care lucrează în grupul
Attendis, unde școala mea aparține de 6 ani. ani. Ultimii 4 au lucrat în Ecos, care este școala
mea actuală. Sunt responsabil și de inovație și IT în școală. Școala mea Ecos este situată în
Marbella și predau studenților între 12 și 18 ani, care este învățământ secundar, până în
ultimul an înainte de universitate. Ei bine, predau desen tehnic, tehnologie, un pic de
matematică și unele germane, în funcție de ocazie.
Profilul elevilor mei: Părinții studenților sunt oameni care au o sumă bună de bani,
deoarece copiii lor participă la o școală privată, iar digitalizarea este bună. Se pot descurca
mai mult sau mai puțin cu calculatoarele, deși nu au un subiect de tehnologie, până la 2 °
ESO,

care

are

13

ani.

Descrierea generală a proiectului și a scopului: Proiectul a început cu câțiva prieteni care
mi-au spus că nu pot înțelege factura electrică și le-am spus că o pot înțelege și citesc și am
știut de ce plătiți ceea ce plătiți. Apoi am vrut ca studenții mei să știe cum a fost compusă
factura electrică și să le spună ceva ce ar putea folosi în viața reală; ceva pe care l-ar putea
folosi cu adevărat și chiar ar putea învăța altor persoane. Voi explica un pic despre proiect.
Înțelegerea facturii electrice, trebuie să facă, cred, trei lucruri diferite. În primul rând, ei
trebuie să estimeze care este consumul casei lor. Deci ei trebuie să știe, de exemplu: Lumina
este aprinsă 8 ore pe zi, televizorul meu, care este la 4 ore pe zi, și 400 kW din asta și asta, și
trebuie să ajungă la final, de exemplu: În casa mea, cheltuim 480kW / oră pe lună, iar apoi
cu asta, va trebui ulterior să calculăm cât valorează asta, deci cum este asta în bani.
În cele din urmă, trebuie să răspundeți la cea mai importantă întrebare:
S-a acordat sau este economisirea energiei în funcție de cum se calculează facturile
electrice? Cu toate acestea, pot merge: Ei bine, da pentru că dacă cheltuiți mai puțin plătiți
mai puțin, dar din moment ce cheltuiți jumătate din energie, nu veți plăti jumătate din suma
de bani. În schimb, veți plăti mai mult sau mai puțin între 70% -75% din factura electrică, din

cea anterioară. Deci, nu economisiți bani în același ritm în care economisiți energie. Ei ajung
să se gândească mult la asta.
Repararea și implementarea proiectului: Elevii mei sunt studenți de 13 și 14 ani, iar pentru
proiect, au folosit doar niște Chromebook, că școala le-a împrumutat să facă calculele și să-și
scrie gândurile despre el, iar asta a fost de mână -făcut de mine. Următorul lucru pe care
trebuie să-l știți despre el, este că feedback-ul pe care mi l-au oferit este că le-a plăcut
activitatea, dar au dorit în prealabil câteva informații, ceea ce voi schimba pentru acest an,
când voi face acest lucru cu Studentii actuali. Mi-au spus că s-au simțit cam ochi, că nu știu
exact ce făceau până la sfârșit. Nu ar fi putut profita foarte mult de lucrurile pe care le-am
pregătit.
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: cred că impactul real
este modul de lucru al elevilor. Pentru că au lucrat la final un pic ca și cum ar fi proprietarii
companiei de energie electrică, astfel încât să vadă toate costurile, generația, bateriile pe
care trebuiau să le acorde clienților și pot vedea ambele părți ale poveștii. La final, sunt
ajutați doar de foile de calcul, pe care trebuie să le creeze. Îl pot folosi la fel de bine ca un
instrument, nu doar ca ceva care să lucreze sau pentru mine în altă clasă. Pentru că atunci
când îi învăț cum să folosească foi de calcul, uneori există probleme și trebuie să o rezolve,
dar nu este ceva foarte specific sau foarte util, pentru că este un program, care pretinde
doar să învețe cum să folosească acest sau acel instrument. Acum, trebuie să înceapă de la
zero, nu au nimic. Și trebuie să-și construiască propriile foi de calcul; a face ceva este util
pentru ei.
Ce să vă mai spun? Totul este construit pentru a-i face mai independenți, pentru a-și
construi propriile cunoștințe. Ce inseamna asta? Cred că această propoziție este un pic pe
cont propriu. Încep cu aproape nimic; încep doar cu o foaie de calcul, pe care abia le pot
folosi. Încep cu niște calcule și apoi în final își dau seama cum este factura
electricăconstruite și știu de unde provin costurile și au o înțelegere reală a modului în care
pot crea o lucrare de inginerie; de ce trebuie să plătească o mulțime de costuri fixe, chiar
dacă este posibil să nu le vadă corect pentru ei, dar în final ajung să înțeleagă asta destul de
bine. Eportabilitatea în contexte diferite și utilizarea potențială de către alte instituții: Ce
zici de exportabilitate? Ei bine, cred că îl pot folosi și în alte țări, chiar dacă pot exista unele
diferențe între, nu știu, Spania și Franța. În Spania, folosim multă energie nucleară, iar în

Franța, nu atât. În cele din urmă, energia electrică funcționează mai mult sau mai puțin la fel
în multe țări, cel puțin în Europa, sau în SUA și în unele dintre aceste țări.

7. UN ROBOT IN CLASĂ
Operator de implementare: Maria del Mar Martin Jimenez
Institut: Colegiul Monaita – Granada
Descrierea generală a proiectului și a scopului: proiectul se concentrează pe programarea
zborului dronei și programarea mișcării unui robot. În acest fel, este posibilă continuarea
lucrărilor la gândirea computațională în clasă, încorporând întregul potențial al
raționamentului logic (evenimente, secvențe, bucle, variabile, funcții, condiționate), ca
sistem de rezolvare a problemelor, în care este posibilă gândirea critică, colaborativă.
proiectare.energia economisita.
Repararea și implementarea proiectului: Ideea este de a sprijini elevii de 11 ani să
internalizeze următoarele informații, cunoscând spațiile școlii și informații importante
despre matematică și, de asemenea, geometrie. Acestea vor fi ghidate în dezvoltarea unui
proiect urmând instrucțiunile care sunt propuse pas cu pas într-un mod semnificativ și
semnificativ. Odată ce obiectul funcționează corect, o fază este deschisă pentru a face
variații

creative

și

personale

la

abordarea

inițială.

Următoarele module sunt predate studenților, într-un mod practic și informal:
1. Primele mele zboruri și mișcări.
2. Aerobatică și deasupra solului (depinde de robotul cu care lucrează)
3. Desen în aer sau pe sol.
4. Trimite mesaje
5. Faceți un tur geografic pe o hartă, identificând zonele
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: elevii au fost puși în
condițiile de:

-

Înțelegerea și urmarea unui text de instrucțiune.

-

Aplicarea conceptelor matematice și științifice la rezoluție.

-

Gestionarea interfeței programului

-

Traducerea limbajului natural în cod cu succes

-

Programarea mișcării dvs. în funcție de anumite premise

-

Afișarea obiceiurilor de muncă individuale, efort, responsabilitate, curiozitate și
interes pentru învățare.

-

Colaborarea cu alții în lucrul în echipă.

-

Devenind creativ în găsirea de soluții la o problemă

-

Înțelegând cu ușurință detaliile soluțiilor expuse de terți.

-

Expunerea ideilor și proiectelor în mod clar celorlalți.

-

Participarea activă la discuțiile de grup.

8. Observatorul Pierre Auger

Operator de implementare: IlariaVeronesi
Institut: Liceul științific Statale Mancini – Avellino
Descrierea generală a proiectului și scopului: în această lucrare, este descrisă experiența
educațională realizată cu studenți italieni cu vârste între 17 și 18 ani în timpul participării la
competiția „la școala Astroparticulelor” organizată de Institutul Național de Fizică nucleară
INFN. Experiența a dorit șase luni. De asemenea, este arătat modul în care acțiunea de
cercetare în metodologia științifică a format o abordare alternativă, eficientă și motivantă
pentru studiul fizicii. Cu această lucrare, școala noastră a câștigat un premiu special de către
juriul INFN IN MAI 2018 pentru completitudinea modelului de predare prezentat și pentru
impactul pozitiv al acțiunii de predare.
Studenții au avut avantaje semnificative din informațiile și datele științifice înregistrate de
Observatorul Pierre Auger și transmise către un computer dintr-o zonă accesibilă pentru a fi
procesate de web. Au beneficiat de îndrumarea profesorilor, cercetătorilor și tehnicienilor
INFN și au creat un produs în sectorul multimedia. Toate lucrările, evaluările și studiile nu ar
fi fost posibile fără sprijinul tutorului nostru INFN, Dott. Carla Aramo (INFN, Napoli, Italia).
Repararea și implementarea proiectului:
Analiza datelor a fost precedată de seminarii, prelegeri, activități de atelier care au
contribuit la aprofundarea problemelor cercetării științifice moderne privind originile
universului și compoziția și evoluția acestuia. Elevii au devenit conștienți de efectele
radiațiilor cosmice asupra pământului uman și asupra evoluției vieții pe Pământ. Dezvoltarea
dezvăluirii studenților a pornit de la reconstrucția istorică a descoperirii razelor cosmice,
subliniind importanța experimentelor lui Pacini, pentru a ajunge la Nobelul lui Hess pentru
raze cosmice. Într-un al doilea moment al lucrării studenților, a fost importantă analiza
Observatorului Pierre Auger, în special rezervoarele și telescoapele cu fluorescență. Apoi a
început activitatea de informare, unde a fost posibil să studieze datele disponibile online
pentru

activități

de

informare.

Activitățile educaționale și-au consolidat abilitățile datorită învățării prin cooperare și
educației de la egal la egal, fără a neglija aspectele tehnice ale cercetării, cum ar fi
dezvoltarea de detectoare de particule, programe de calculator și gestionarea sistemului lor

electronic și achiziția de date. Un alt moment important al proiectului a fost divulgarea
științifică, a fost orientat către studenți de diferite vârste: pentru elevii școlii primare a fost
organizată o reconstrucție tridimensională a observatorului Pierre Auger, a razelor cosmice
și a rezervoarelor (totul a fost material reciclat, în intenția de a sensibiliza cu privire la
reutilizarea gunoiului) și un joc video simplu și reprezentativ despre razele cosmice. Pentru
studenții cu vârsta cuprinsă între 13-14 ani, a fost dezvoltat site-ul nostru web unde este
posibil să găsească cercetări, teze, videoclipuri și simulări. De asemenea, a fost creat un
profil Instagram pentru divulgarea informațiilor. În cele din urmă, pentru studenții de la
același nivel școlar, a fost construit un program în limbaj C ++ pentru reconstrucția
traiectoriilor razelor cosmice și a fost scrisă o lucrare științifică în limba engleză și site-ul.
Studenții au realizat două afișe și o prezentare PPT atât în italiană cât și în engleză pentru a
descrie întreaga experiență.
Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale:
Elevii, alternând între școală și muncă, au arătat un entuziasm din ce în ce mai mare pentru
studiul fizicii. Această experiență le-a arătat o abordare educativă captivantă alternativă, au
experimentat entuziasmul cercetării și au produs software final. Succesul acțiunii
educaționale se reflectă atât în cărțile auto-cognitive scrise chiar de elevi, cât și în abilitățile
obținute în verificările din timpul experienței.

9. AURAT – ADAUGAȚI UN ROBOT LA MASĂ

Operator de implementare: Loris Pagani
Institut: ISIS C. Facchinetti –Castellanza
Scrierea proiectului și implementarea acestuia: în faza inițială, elevii sunt puși în fața lui
Arduino (o platformă de prototipare electronică Open-Source), arătându-le și alte proiecte
realizate în trecut, implicând studenții într-o conversație despre ei , explicând cum s-au făcut
lucrurile în trecut și arătând o modalitate de a începe cooperarea. La început, profesorul are
un rol fundamental în coordonarea activității elevilor care încă nu au o cunoaștere adecvată
a tuturor activităților care trebuie îndeplinite. În acest moment, profesorul propune o
macro-idee a unui proiect, care trebuie elaborat și împărțit în microproiect de către elevi, pe
baza unei conversații care vizează fixarea obiectivelor și obiectivelor. Elevii sunt invitați să
propună și să experimenteze, folosindu-și ideile și imaginația și învățând din greșeală.
Studenții sunt solicitați apoi să lucreze împreună și să urmeze indicația profesorului, care îi
corectează și oferă feedback cu privire la munca desfășurată, arătând o strategie pentru a
evita din nou să facă aceleași greșeli. În această fază, studenții își vor arăta punctele tari și
punctele slabe, primind și oferind corecții celorlalți studenți ai cursului, dezvoltând o gândire
cooperantă și încearcă să-și susțină colegii fără a-i judeca. O sarcină deosebit de complicată
este legată de nevoia de a sprijini acei studenți care sunt mai puțin capabili să lucreze la
realizarea unor sarcini tehnologice complexe, încercând să îi mențină în grup și să evite
riscul de abandon.
În acest punct, informațiile sunt integrate cu tutoriale sau videoclipuri văzute pe Youtube,
urmate sub îndrumarea profesorului, care explică modul de preluare a materialelor și de a
obține cele mai bune din ele. Whatsapp le oferă elevilor șansa de a avea schimburi, de a
colabora și de a discuta sarcini în timp real, devenind actori ai procesului de învățare. În
acest media, fiecare student va realiza cu ușurință videoclipuri cu fiecare dintre sarcinile pe
care le îndeplinesc și le va împărtăși celuilalt participanți, atingând un nivel bun de schimb
de informații cu ceilalți și încurajând participarea.
Sprijinirea elevilor în participarea la acest tip de competiție specifică necesită un nivel ridicat
de atenție în faza de pregătire, în special pentru ceea ce privește distribuirea sarcinilor în
cadrul echipei. Desigur, nu toți studenții au abilități și competențe tehnologice comparabile,

iar contribuția lor se poate schimba în funcție de situația specifică. În anumite cazuri, unele
dintre ele pot fi imediat capabile să contribuie în mod activ, în timp ce altele pot necesita un
nivel mai puternic de orientare inițială, în timp ce într-o fază ulterioară a proiectului situația
se poate schimba. Rolul profesorului / instructorului este fundamental în acest caz: el
trebuie să acționeze ca scriitorul unei piese, explicând rolurile pe care fiecare dintre
participanți le va avea în realizarea operei și începe să lucreze ca și cum ar fi roboții pe care îi
lucrează. mai sunt și alte personaje cu care trebuie să interacționeze, cu obiectivul de a
garanta succesul operei. Cred că după faza inițială, studenții încep să lucreze cu un nivel tot
mai mare de autonomie: îndrumarea mea este importantă în anumite situații în care
sarcinile tehnologice sunt deosebit de complicate, dar elevii obțin un nivel tot mai mare de
conștientizare de sine și conștiința competențelor și capacităților lor. .
Când toți elevii au un rol în echipă, elevii continuă la realizarea proiectului, folosind noile
tehnologii pentru a stabili un set de relații care sunt fundamentale pentru procesul lor de
învățare. Acest proces se desfășoară printr-o serie de greșeli și succese: profesorul trebuie
să fie bun pentru a ajuta elevii să înțeleagă acest lucru, explicând erorile și arătând cum
fiecare a putut să-și folosească abilitățile crescute pentru a face față și a depăși problemele.
După ce echipa a dezvoltat un mecanism de autogestionare, elevii sunt pregătiți să
pregătească testul final: provocarea. Acesta este momentul în care toți participanții încep să
devină parte a proiectului, pregătindu-se să lupte pentru el.
Profesorul trebuie să sprijine elevii în a înțelege modul în care rezultatul provocării nu este
cea mai importantă parte a proiectului: experiența lor a evenimentului este partea cheie, în
timp ce rezultatul poate depinde de alți factori. După concurs, profesorul va scrie un mesaj
whatsapp, aceasta este o evaluare reală în care abilitățile elevilor vor fi recunoscute.
Exploatarea rezultatelor:Folosesc această metodă din 2015, în acești ani, elevii mei au
câștigat o competiție mondială de robotică, două competiții internaționale și opt premii
naționale. Sunt fericit pentru asta, dar cel mai important lucru pentru mine este contribuția
mea la creșterea personală a elevilor mei. Mai mult, cel mai interesant lucru este legat de
exportabilitatea metodei: dacă ne gândim abstract, cea mai importantă parte este
dezvoltarea muncii în echipă, capacitatea elevilor de a interacționa cu un obiectiv clar în
minte ca parte a unei echipe din cadrul contextul unui proiect cu roluri specifice. Studenții
și-au îmbunătățit modul în care se confruntă cu o problemă și abilitățile de studiu. Drept

urmare, elevii au învățat să coopereze. Părinții participanților se implică în proiect și îi susțin.
Instituțiile, școala, părinții și-au concentrat din ce în ce mai mult atenția asupra elevilor.

C.

EXPERIENȚELE

PERSONALIZĂRII

ÎINVĂȚĂRII

PRIN

ÎNVATĂMÂNTUL VIZUAL
1.

Crearea video de legume comestibile Cretane

Operator de implementare: Ioannis Fragkiadakis - Katerina Abatzi
Institut: Liceul Junior Agioi Deka, Creta, Grecia
Informații despre profesor:domnul Fragkiadakis Ioannis a absolvit departamentul de
Educație Fizică și Știința Sportului în urmă cu treizeci și cinci de ani, iar în 1985, a fost ocupat
ca profesor într-o școală publică. A obținut un master în educație specială. El a fost
directorul Liceului Junior de Agioi Deka în ultimii opt ani. Mai mult, lucrează ca jurnalist întrun ziar local de aproximativ douăzeci de ani. El este dornic să asculte tot ce vor studenții să
împărtășească cu ei, discută cu ei anxietățile sau problemele lor și încearcă să găsească
soluții în cooperare cu ei. Mai mult, consideră colegii săi colaboratori în obiective
educaționale comune și consideră că legăturile puternice dintre ei pot contribui la
activitatea lor educațională. Ii place mult bunul simt al umorului si spune adevarul.
Doamna Abatzi Katerina a absolvit departamentul de Limba și Literatura Engleză la
Universitatea Aristotel din Salonic în 2004. Ulterior, în 2006, a obținut Masterul în
Departamentul de Limbi Străine, Traducere și Interpretare la Universitatea Ionică. A lucrat
ca profesor de engleză în școlile elementare, iar în 2009 a fost ocupată ca profesor de limbi
străine în școlile publice de învățământ secundar. Lucrează la Liceul Junior din Agioi Deka din
2014 și se simte încântată să colaboreze cu un director important și colegi distinți.
Tipul școlii, orașului, numărul de studenți și profesori, vârsta elevilor: Vorbim despre un
Liceu public Junior, situat la sudul insulei Creta. Este format dintr-o sută de elevi și
unsprezece profesori. În sălile de clasă, folosim mai ales strategii de învățare personalizată,
deoarece credem cu tărie că acestea corespund mai bine nevoilor și intereselor elevilor
(talente, abilități, tendințe și dorințe).
Descrierea generală a proiectului și scopului: este un proiect care contribuie la dezvoltarea
abilităților elevilor, cum ar fi capacitatea de a colecta și schimba informații, planifica și

acționa, comunică și cooperează. Am tendința de a implica elevii în procesul de învățare prin
distribuirea sau inversarea rolurilor. Folosesc foarte mult media audiovizuală, în timp ce
uneori îmi fac studenții un fel de vedete de film, pentru a produce filme sau ședințe foto.
Educația teatrală, muzica și arta îmi sprijină strategiile de învățare. Ceea ce caut eu este să îi
fac pe elevii mei să fie colegi și să aibă o responsabilitate comună.
Scopul dezvoltării proiectului specific a fost de a ajuta elevii să își schimbe atitudinile și
comportamentul înrădăcinat. Mai mult, am vrut să-mi dau seama cât de repede și în ce
măsură digera studenții toate noile informații oferite.
Repararea și implementarea proiectului: În ceea ce privește selecția temei proiectului
nostru, subiectul școlar al Economiei Acasă a fost crucial. Principalele probleme cu care am
avut de-a face au fost legate de sensibilizarea studenților, culegerea de informații, tragerea
concluziilor și prezentarea lucrărilor noastre. De asemenea, m-am confruntat cu probleme
de organizare și financiare, timp limitat (atât al meu, cât și al studenților), probleme de
disciplină etc.
Faza de gestionare și planificare: Luând în considerare profilul meu și cel al meu
studenți, aș pretinde că valoarea adăugată a etapei de management și planificare a fost
dezvoltarea cooperării și a ajutorului reciproc în rândul studenților mei. Cu excepția acestui
fapt, studenții au înțeles termeni precum empatie, sentimentul fair play, etc
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Schimbările pe care
inovația mea le oferă activităților de învățare se referă atât la media în sine, cât și la modul
în care elevii mei le folosesc. A lua elevii în aer liber și a-i expune direct la idei și cunoștințe
noi este bun pentru ei. Cred cu siguranță că inovația mea (atâta timp cât este aplicată cu
consecvență și constant) a adus un impact asupra metodei didactice tradiționale. Lucrul la
un proiect contribuie la dezvoltarea gândirii creative, a comunicării și a cooperării elevilor.
Învățământul tradițional lipsește aceste caracteristici.
Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială a altor instituții: În opinia mea,
îmbunătățirea programelor educaționale în general nu depinde doar de bunul meupractică
(inovație). Cu toate acestea, ar putea contribui la îmbunătățirea programelor menționate
mai sus, atât timp cât caracteristicile instituțiilor interesate să îl aplice, au fost similare cu
cele ale școlii mele. Pentru a mă lămuri mai clar, profesorul care dorea să folosească aceeași
metodă cu mine, ar fi util dacă ar ține cont de niște parametri, cum ar fi numărul mic de

studenți care ar participa la ea, abilitățile lor cognitive medii, faptul că personalul școlii nu
locuiește în apropiere etc.
Cunoașterea în curs de dezvoltare ar putea fi exportată sub forma unui scurtmetraj relevant,
unde elevii ar fi vedetele și contribuitorii acestuia. Mai mult, organizarea unui seminar
relevant la școală pentru a prezenta proiectul în fața comunității locale și apoi a discuta
rezultatul ar fi o idee bună. În mod alternativ, elevii ar putea realiza un album foto care
descrie întregul proces în câteva cuvinte.

2. Predarea limbii engleze folosind scurtmetraje – cinema interactive
Operator de implementare:
Institut: Prima Școală Profesională Agios Nikolaos, Creta, Grecia
Informații despre profesor: domnul Bekiaris Nikolaos este profesor de engleză cu diplomă
în limba și literatura engleză, absolvent al Universității Aristotel din Salonic. S-a născut la
Atena în 1969. Lucrează la liceul I Vocational din Agios Nikolaos-Creta din 2005. Are 19 ani
de experiență profesională ca profesor de engleză (2 în școli private și 17 în școli publice).
De asemenea, a lucrat timp de 2 ani ca traducător la Universitatea Aristotel din Salonic și
timp de 3,5 ani ca interpret în Ministerul Justiției. Este membru al comitetului de organizare
al „Lasithi English Festival” timp de 6 ani. El a fost coordonatorul clubului de dramă al școlii
timp de 13 ani și (împreună cu profesorul principal) coordonatorul echipei anti-bullying timp
de 10 ani. A participat la mai multe seminarii de dramă și cinematografie. De asemenea, a
participat la multe seminarii despre „Predarea limbii engleze” (predarea diferențiată,
predarea limbii comunicative, de ex.). În timp ce studia la Universitate, a urmat un curs de
fotografie și mai târziu a lucrat ca asistent foto pentru domnul Ioannis Jibres (un fotograf și
artist profesionist care locuiește și lucrează în Salonic-Grecia). El este o tehnologie nouă,
precum și un iubitor de muzică și poate cânta mai multe instrumente tradiționale grecești
(bouzouki, tzouras, baglamas etc). Iubește filmele franceze, pescuitul cu suliță, grădinăritul,
fotografierea, călătoria și predarea limbii engleze prin scurtmetraje.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Școala este Liceul I
Profesional I din Agios Nikolaos. Agios Nikolaos este un mic oraș turistic din estul Cretei,
capitala Prefecturii Lasithi și unul dintre cele mai dezvoltate orașe turistice din Grecia. Școala
are un laborator de limba engleză, un laborator de fizică și tehnologie, 4 laboratoare de
calculator complet echipate și 3 laboratoare electronice de înaltă standarde europene.
Există 32 de profesori din toate specialitățile, dintre care majoritatea au implementat acțiuni
inovatoare în ultimii ani. Astfel de acțiuni, din cauza lipsei de activități culturale în oraș în
cea mai mare parte a timpului, sunt singura modalitate de a contacta copiii cu societatea
socială modernă,

realitate științifică și culturală. Majoritatea profesorilor din școala noastră sunt foarte
experimentați, dar în același timp sunt foarte entuziaști, cu mintea deschisă și dornici să
adopte noi metode de predare. În școală sunt 240 de elevi, cu vârste între 15 și 19 ani. Puțini
dintre studenții noștri au dificultăți de învățare (dislexie sau autism), dar majoritatea au fost
integrați fără probleme în comunitatea școlară. Toți studenții sunt învățați una (engleză) și
unii dintre ei două (engleză și germană) limbi străine. Profesorii și studenții sunt implicați în
principal în problemele de mediu, muzică și lupta împotriva violenței școlare (intimidare).
Cunoștințele lor în domeniul tehnologiei informației sunt foarte bune (sunt predate de
profesori experimentați de calculator) și pot comunica folosind instrumente digitale.
Descrierea generală a proiectului și scopului: există un punct asupra căruia toți profesorii
de la școala mea sunt de acord. În timp ce elevii noștri sunt „capabili de perioade lungi de
concentrare”, pentru că petrec mult timp singuri folosind tehnologie, ei au tendința de a
avea mai puțin în calitatea abilităților de comunicare și a inteligenței emoționale și sunt
foarte greu de concentrat. Prin proiectul nostru am încercat să oferim o soluție la această
problemă. Scopul nostru este să motivăm, să ghidăm și să ajutăm elevii să își facă propriile
filme. Doar pentru distracție, numim filmele pe care le producem „SFSP”, care sunt „Filme
scurte pentru scopuri specifice” și o facem pentru că creăm acest material audio vizual
autentic, astfel încât să predăm Gramatică sau Vocabular și, probabil, vorbim despre
probleme globale în același timp timp. Când am vrut să predau „primul și al 2-lea
condițional”, de exemplu, i-am rugat pe studenții mei să realizeze un film intitulat „ce se
întâmplă dacă”. Au început imediat să scrie scenariul și au fost foarte fericiți să treacă la
etapa pre-producție.
Metoda noastră este destul de simplă cred. Școala noastră este un liceu vocațional, ceea ce
înseamnă că este conceput pentru a oferi educație profesională sau abilități tehnice
necesare îndeplinirii sarcinilor unui anumit loc de muncă. Vedem că în echipa noastră, avem
studenți din toate grupele de orientare, adică avem studenți care se specializează în
informatică, economie de management și marketing, electronică și sănătate. În exemplul
filmului „Ce-ar fi dacă”, după ce am decis cu privire la complot, am dat instrucțiuni (scrise în
engleză) și i-am rugat pe elevii mei din sectorul Electronice, să opereze camerele, să facă
niște reflectoare și să construiască un panou LED pentru a aprinde o scenă. Le-am dat și
manualul camerei (în Engleză, desigur) și un link către un videoclip de pe YouTube unde au
putut obține informațiile de care aveau nevoie pentru a îndeplini sarcinile cărora li s-au

atribuit. Apoi, i-am rugat să aleagă locațiile, să le viziteze înainte de filmare, să verifice
lumina și să mă asigur că nu vor fi întreruperi sau sunete distractive.
După aceea, le-am oferit instrucțiunilor elevilor mei din sectorul informatică să scrie
scenariul, să creeze tablouri de povești și să exerseze pe software-ul de editare (pentru
etapa post-producție).
Apoi, le-am oferit instrucțiunilor elevilor mei din sectorul Management și Economie despre
cum să pregătească bugetul pentru producția de film, precum și despre proiectarea
costumelor și unele cercetări asupra personajelor principale ale filmului (folosind
cunoștințele lor din studii sociale și marketing ).Au făcut și costumele.
În cele din urmă, am repetat actorii (toți din sectorul Sănătății) și am filmat filmul, ceea ce a
fost destul de ușor, întrucât am avut norocul să avem câțiva asistenți de regie grozavi
(studenți din clasa a treia) care au făcut programul de producție și au efectuat sute a altor
sarcini super-importante.
Filmul editat a fost de atunci, principalul meu și cel mai valoros instrument pentru a preda
primul și al 2-lea condițional. Primii Gradatori se implică atât de mult - căutând fețe
cunoscute și locuri cunoscute și atât de entuziast și predarea devine ușor și distractiv.
Următorul film pe care l-am făcut a fost „Faceți Emmie să zâmbească”. Folosesc acest film
pentru

a

învăța

vocabularul

asociat

cu

„empatia”.

Repararea și implementarea proiectului: Ei bine, a fost nevoie de mult timp și efort pentru
a crea un plan de proiect. S-au lucrat prea mult pentru a contura activitățile, sarcinile și
calendarul. Așadar, pregătirea programului, precum și depășirea obstacolelor a fost cu
adevărat dificilă. Ne-a luat o lună să scriem primul script de exemplu. Se pare că ne-a lipsit
experiența necesară la acel moment. Am decis să păstrăm simplul complot, să fim fideli
pentru noi înșine și să nu-i imităm pe alții, dar a cărui „meserie” a fost să scriem scenariul?
Procesul de scenariu implică cercetare, planificare, dezvoltare de personaje și scriere. Așa
că, după câteva gânduri și considerații, am decis să le oferim studenților de Marketing și nu
am regretat.
Faza de gestionare și planificare: personal am învățat cum să vorbesc eficient cu mine
studenți despre managementul proiectelor, concepte și tehnici. Am avut șansa să dezvolt o
relație interpersonală pozitivă cu majoritatea colegilor mei de la școală, în special cu cei care
predau discipline tehnice și mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu elevii mei în planurile
proiectului. În ceea ce privește elevii mei, cred că au învățat să lucreze împreună, să

respecte opinia celorlalți studenți, să negocieze. Ei știu acum că pentru ca grupurile să
funcționeze productiv, trebuie să îndeplinească mai întâi responsabilitatea individuală. De
asemenea, au învățat cum să comunice clar la nivel intelectual și emoțional și că într-un grup
de oameni care lucrează împreună, cineva ar trebui să fie deschis la idei noi, să asculte pe
ceilalți,

să

fie

sincer

și

respectuos.

Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: După ce am predat
engleza în școlile publice grecești de aproape 18 ani, am întâlnit o serie de studenți care au
învățat multă engleză urmărind clipuri pe YouTube. Aveau nevoie doar de versiunea „video
cu versuri”. Mergând puțin mai departe, ceea ce facem de fapt în școala mea este să folosim
limba țintă (engleza) pentru a învăța elevii noștri elementele de bază ale realizării filmelor. Îi
învățăm cum să planifice cu atenție fiecare aspect al filmului, cum să construiască niște
echipamente „Do It Yourself”, cum să folosești camere etc. Acest grup de studenți va fi
echipajul nostru de realizatori și, în același timp, „echipajul” nostru a cursanților de limbă
engleză. Pentru că, pentru a produce materialul didactic autentic (scurtmetrajul), pentru a
finaliza sarcina căreia i s-au atribuit, trebuie să urmeze indicații, să vizioneze tutoriale video,
să solicite ajutorul profesorului. Studenții din sectorul electrician, de exemplu, ar putea să li
se solicite să facă o „macara cu cameră” DIY, low cost. Făcând ceea ce le place cel mai mult
și în timp ce încearcă să construiască macaraua, învață multe, deoarece trebuie să își facă un
plan, să facă ceva de lucru în echipă, să colaboreze. Nu numai că trebuie să-și
îmbunătățească abilitățile de limbă, dar trebuie să fie responsabili, să dezvolte gândirea
critică, raționamentul, abilitățile puternice de comunicare, abilitățile culturale culturale și
multe

alte

competențe

și

competențe.

Această metodă are foarte puțină legătură cu metoda tradițională PPP (prezentare-practică
de producție). Într-un fel, este o abordare integrată a abilităților de învățare a limbii engleze
(sau a oricărei alte limbi străine) cu utilizarea metodei proiectului. Poate fi utilizat doar în
școlile profesionale ca profesorul trebuie să aibă elevi din toate grupele de orientare. Pe
baza filozofiei pragmatismului și a filozofiei „învățării făcând”, ceea ce facem este să
încercăm să îi motivăm pe studenții noștri să învețe limba străină în timp ce desfășoară
activități constructive în condiții naturale. În această metodă de predare rolul profesorului
nu este cel al unui dictator, ci al unui ghid, al unui partener de lucru, al unui prieten!
Eportabilitate în diferite contexte și potențial de utilizare de către alte instituții: cred cu
adevărat că practica mea poate fi folosită doar în școlile profesionale. Trebuie să construim

o echipă de studenți care se specializează în prezent în diferite domenii precum
Calculatoare, Marketing și Electronică. Întregul proces poate fi semnificativ numai dacă
respectați regulile stabilite prin experiență și practică. Cu toate acestea, un profesor ar
trebui să conteste întotdeauna regulile, să își asume riscuri, să fie empatic, să învețe de la
eșec. Pe această bază, orice tip de școală ar putea folosi această practică. Elevii învață ce
este nevoie pentru a face un film. Învață ce face regizorul, regizorul asistent, scenaristul,
designerul de costume. De asemenea, dezvoltă abilitățile care sunt esențiale pentru fiecare
sarcină care li se atribuie. După ce au participat la proiect, studenții devin spectatori și critici
mai buni ai filmelor pe care le vizionează, deoarece sunt capabili să înțeleagă ce se află în
culise. Unii dintre studenți ar putea să-și găsească un loc de muncă în industria de film sau
televiziune sau să ia doar un nou hobby, cum ar fi fotografia, designul de costume sau
pictura. De asemenea, practică engleza, în special ESP, adică engleza pentru scopuri
specifice. Deoarece elevii sunt angajați în activități trans-curriculare, ei trebuie să lucreze
împreună cu studenți din alte sectoare și astfel dezvoltă capacitatea de a colabora și de a
coopera cu colegii, ceea ce este o abilitate esențială pentru cetățeanul european. Învață, de
asemenea, să își stabilească obiectivele, muncesc din greu pentru a le atinge și se simt cu
adevărat încrezători că au reușit să îndeplinească un astfel de obiectiv precum filmarea unui
întreg film. Toate acestea sunt elemente importante pentru conturarea atât a caracterului
fiecărui student, cât și a societății viitorului.

3. Metoda flipped Classroom
Operator de implementare: Andreea Miu
Institut: Liceul Agricol și Tehnologic – Bărcanesti
Informez despre profesor: mă numesc Andreea Miu și sunt profesor de engleză la Liceul
Agricol și Tehnologic din Bărcanesti, județul Prahova, România.
Locuiesc în Ploiești, capitala județului Prahova, România. În cadrul curriculumului național,
engleza joacă un rol foarte important. Se promovează un tip modern de predare, învățare și
evaluare, pentru a stimula motivația elevilor. În aproape toate școlile românești engleza
este prima limbă străină care este predată.
În cadrul acestui proiect, am contribuit cu o metodă modernă - metoda flipped. Învățarea în
flipped este o abordare pedagogică în care instrucția directă se deplasează din spațiul de
învățare de grup în spațiul individual de învățare, iar spațiul de grup rezultat este
transformat într-un mediu de învățare dinamic, interactiv, în care educatorul ghidează elevii
în timp ce aplică concepte și se implică creativ în subiect. Un principiu de ghid al clasei de
flipped este acela că munca de obicei, întrucât temele pentru acasă sunt mai bine
întreprinse în clasă, cu îndrumarea „instructorului”. Ascultarea prelegerilor sau vizionarea
videoclipurilor

se

realizează

mai

bine

acasă.

Tipul școlii, orașului, număr de studenți și profesori, vârsta elevilor: Liceul Agricol și
Tehnologic din Bărcanesti este situat în sudul județului Prahova, la 5 km de cel mai apropiat
oraș Ploiești și la 60 km de București, capitala din România. Oferă educație copiilor cu vârste
cuprinse între 6 și 18 ani. Învață în două schimburi. Există aproximativ 420 de studenți
înscriși în școala noastră, iar pregătirea este asigurată de 35 de profesori. De asemenea, are
o

grădiniță

cu

30

de

copii.

Școala noastră este împărțită în:
Educația preșcolară, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 și 7 ani, care se împarte în:
-

Grupuri mici

-

Grupuri medii

-

Educație

generală

obligatorie,

- Educație elementară (clasele pregătitoare-IV)

care

durează

10

ani:

-

Învățământ secundar (clasele V-VIII)

-

Liceu (clasele IX / X-XII). Avem studenți care se specializează în diferite domenii ale
tehnologiei, cum ar fi domeniul mecanic (pentru joburi precum tehnicieni în
mecanică, tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații) și industria alimentară
(pentru joburi precum tehnicieni în industria alimentară).

-

-Post învățământ secundar

Școala noastră îndeplinește cerințele comunității locale, dar și cerințele individuale și de
grup, propunând o ofertă de pregătire profesională pentru tinerii din zona de sud a județului
Prahova și nu numai. Liceul Agricol și Tehnologic din Bărcanesti este orientat către o
societate deschisă, pentru economia viitorului și pentru cetățenia activă, într-o Europă
unită.
Prin activitățile noastre de pregătire teoretică și practică, instituția noastră își propune să
aibă: o ofertă educațională care să corespundă cerințelor pieței și nevoilor elevilor,
parteneriate cu întreaga comunitate locală și alte școli, care au aceeași specializare, din țara
noastră sau din Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea dimensiunii europene a
învățământului profesional și tehnic, pentru a obține performanțe prin învățarea folosind
mijloace

moderne.

Descrierea generală a proiectului și a scopului: cred că proiectul în sine este o inovație, prin
crearea unui soft cu resurse digitale și produse educaționale multimedia. De asemenea,
contribuie la modernizarea activității didactice prin dezvoltarea abilităților digitale.
Implementarea acestui proiect va duce cu siguranță la schimbări mărețe în stilul didactic al
profesorilor; ei vor adapta metodele / clasele tradiționale la interesele și nevoile reale ale
noii generații de studenți.
Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educație este benefică și duce la o creștere a
performanței școlare, cu condiția ca elevii să cunoască utilizarea calculatorului. Calculatorul
nu trebuie să fie doar un instrument pentru prezentarea conținutului existent într-un alt
mod, dar ar trebui să conducă și la schimbarea modului de gândire și a stilului de lucru al
profesorilor în clasă.
Studenții vor avea ocazia să participe activ nu numai la conducerea clasei, ci și la propria
dezvoltare personală și profesională. Pe baza rezultatelor obținute, studenții se pot implica
într-o cercetare detaliată a unui subiect care le-a declanșat interesul.
Faza de gestionare și planificare: faza de implementare a proiectului s-a bazat pe

comunicarea eficientă între instituția de referință și partenerii săi. Ni s-au oferit informații
despre interviu, echipamentele necesare și personalul specializat.
Datorită acestui proiect, negocierea a fost îmbunătățită ca mijloc de decizie, prin ascultarea
tuturor punctelor de vedere, analiza argumentelor și stabilirea priorităților, stabilirea celor
mai bune legături între elementele strategiilor selectate (obiective - modalități - mijloace).
Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Se poate spune că
integrarea resurselor TIC în educație este benefică și duce la o creștere a performanței
școlare, cu condiția ca elevii să cunoască utilizarea calculatorului. Calculatorul nu ar trebui să
fie doar un instrument pentru prezentarea conținutului existent într-un alt mod, ci ar trebui
să conducă și la schimbarea modului de gândire și a stilului de lucru al profesorilor în clasă.
Pentru a integra cu succes mijloacele moderne în predare, trebuie să ne asigurăm că avem
control asupra materialului, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al tehnologiei. Nu
trebuie să fim concentrați doar pe modul atractiv și animat de prezentare a informațiilor,
deoarece, dacă acestea sunt folosite prea mult, conținutul se va pierde, utilizatorii fiind
concentrați în această direcție.
Tehnologia se referă la crearea de medii care să faciliteze implicarea activă, să răspundă
nevoilor de învățare specifice și variate ale elevilor, facilitând rezolvarea colaborativă a
problemelor,

oferind

elevilor

medii

de

învățare

autentice.

Deși computerul este capabil să efectueze o multitudine de operații instantanee, nu poate
înlocui prezența cadrelor didactice în clasă, dar poate ajuta toți partenerii implicați în
activitatea educativă. Utilizarea tehnologiilor moderne și educaționale software-ul este o
necesitate în procesul educațional, dar profesorul este cel care va adapta conținutul și
modul de utilizare a computerului la particularitățile individuale ale fiecărui elev. Metoda
flipped în clasă a câștigat serios în ultimii ani. Această metodă de învățare combinată este
concepută pentru a ajuta educatorii să utilizeze mai bine timpul de clasă disponibil. În loc să
folosească timp față-în-față valabil pentru a da prelegeri sau pentru a schimba informații,
educatorii modelului de clasă flipped fac lucrurile invers. Studenților li se oferă acces la
resurse de învățare electronică pentru a vedea acasă, apoi utilizează timpul la clasă pentru a
se implica în discuții și activități complete. Dar funcționează cu adevărat această metodă de
învățare hibridă? Iată patru motive pentru care merită explorate:
1. Studenții pot revizui informațiile ori de câte ori aleg cu sala de curs flipped

2. Timpul clasei poate fi utilizat pentru a se angaja în discuții valoroase cu metoda
flipped class
3. Cadrele didactice au mai multe oportunități de a oferi feedback cu sala de curs
flipped
4. Lecțiile pot fi mai personalizate prin metoda flipped class
Exportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Desigur
că experiența poate fi folosită în orice tip de program / instituție, deoarece amestecă cu
succes elemente de educație formală, informală și nonformală.
Cunoașterea dezvoltată în procesul de inovare ar putea fi împărtășită printr-o diseminare
eficientă, precum și printr-un ghid de bune practici.
În opinia mea, apropierea geografică nu este o problemă relevantă, deoarece trăim într-o
eră a tehnologiei, iar informațiile pot fi transmise cu ușurință pe internet.

4. Folosind computerul și internetul pentru a prezenta diverse tutoriale
chimice, experimente virtuale, imagini microscopice
Operator de implementare: Nedelcu Laurentia Elisabeta
Institut: Liceul Tehnologic de Transporturi – Ploiești
Informatii despre profesoara: Nedelcu Laurentia Elisabeta, Liceul Tehnologic de Transport,
profesor, chimie, 32 ani in invatamant.
Școala școlii, orașul, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Școala noastră are 9 ore
întregi de liceu și seară: tehnician de transport și tehnician electrician - electrician auto și 12
clase profesionale cu profil mecanic auto și tinichigiu- profil de vopsire auto. Vârsta elevilor
este cuprinsă între 14-45.
În contextul desfășurării cursurilor, studenții pot fi consiliați cu privire la inserția eficientă pe
piața muncii prin asigurarea accesului nediscriminatoriu la educație, formare și oferte de
muncă și armonizarea cererii populației active cu oferta de forță de muncă prin armonizarea
obiectivelor de informare, consiliere și îndrumare la şcoală. Implicarea membrilor
comunității în consiliere școlară, contacte directe ale elevilor cu agenți / manageri din toate
tipurile de unități (economic, cultural, de servicii), angajatori, angajați reprezentanți în
anumite domenii profesionale.
Descrierea generală a proiectului și scopului: proiectul traduce competențe pentru a integra
TIC în fiecare curriculum educațional și pentru a sprijini întrepătrunderea dintre noile
resurse tehnologice și metodologiile tradiționale de predare. Prin urmare, CAnVASS + este
un set „cognitiv” care oferă profesorilor o metodologie digitală de utilizare a tehnologiei
într-un mod eficient și ca instrument pentru atingerea obiectivelor didactice / educaționale
de înaltă calitate prin crearea de resurse educaționale care pot fi adaptate și personalizate.
Creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor prin aplicarea software educațional duce la:
-

-Această comunicare, cu condiția să fie utilizată corespunzător;

-

optimizarea performanțelor didactice prin facilitarea activităților de învățare;

-

creșterea calității actului pedagogic;

-

învățarea cunoștințelor sub alte forme, consolidând astfel noțiunile pe care le-au
întâlnit anterior;

Elevii își vor dezvolta abilitatea de a evalua critic acuratețea și corectitudinea
informațiilor obținute din diverse surse. Utilizarea TIC permite o mai bună înțelegere a
materiei într-un timp mai scurt. Acesta reduce timpul necesar procesării datelor
experimentale pentru activități de învățare care implică procese cognitive de rang
superior: dezvoltarea de software și materiale didactice necesare studiului de către
studenți. Astfel se dezvoltă creativitatea elevilor. Învață să pună întrebări, să cerceteze și
să discute probleme științifice care pot afecta propriile vieți. Ei devin oameni
responsabili capabili să se integreze social. De asemenea, studenții pot fi implicați în
realizarea de CD-uri, afișe, grafică, reviste, teste, diverse programe și software
educaționale, jocuri, pliante promoționale, dicționare online, activități educative
interactive

pentru

formarea

copiilor

din

întreaga

planetă.

Faza de gestionare și planificare: în faza de implementare au avut loc discuții cu
profesorii interesați de alte școli, elevii din școala noastră și părinții lor, partenerii locali
și agenții economici cu care avem contracte de colaborare. Au completat chestionarele
date și s-au arătat interesate de proiect. Școala ne-a ajutat să luăm contact cu acești
oameni, să realizăm, să înmulțim și să interpretăm chestionarele. Persoanele selectate
au fost pregătite pentru interviu, școala oferind spațiul, echipamentele și personalul
specializat pentru interviu. Este foarte important ca fiecare profesor, student, școală să
primească sarcini și activități clare. O diviziune a sarcinilor permite un management
eficient și o bună implementare a activităților proiectului. Planul de management
permite tuturor partenerilor să ia în considerare bugetul alocat activităților lor și
termenele

care

trebuie

îndeplinite

pentru

finalizarea

fiecărei

sarcini.

Aspecte innovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: prin utilizarea
calculatorului se poate realiza un nivel ridicat de individualizare a procesului de predareînvățare-evaluare, care poate fi aplicat optim în crearea de situații educaționale, în
funcție de nevoile elevilor, vârsta lor Astăzi, gradul de utilizare a calculatorului la lecții
este destul de scăzut, acesta fiind folosit pentru prezentări, dar de cele mai multe ori ca
sursă de mijloace instructive sau informaționale de conectare la Internet. Impactul
utilizării TIC în timpul lecției constă în derularea programului de instruire fără bariere
de timp. Astfel, procesul instructiv-educativ poate fi organizat într-o manieră modernă și
eficientă, cu posibilitatea de a efectua o serie de sarcini didactice importante care sunt
legate în principal de evaluare, dar și de dezvoltarea creativității elevilor. Profesorii au

ocazia să-l interogheze pe elev într-un mod original și maxim pentru a identifica lacunele
în procesul de învățare a conținutului nou; simularea unor procese și fenomene în
mișcare prin imagini animate și astfel completarea demonstrațiilor experimentale;
creșterea interesului pentru altele noi, eliminând riscul ca elevul să se plictisească sau să
intre în muncă de rutină; stimularea imaginației. Pe măsură ce tot ce este vechi se
transformă în ceva nou, la început vom folosi și metodele didactice tradiționale, care se
vor îmbunătăți în timp, se vor transforma și se vor adapta la noile cerințe; abandonarea
metodelor tradiționale de predare va fi treptat, treptat, până când se creează noi
metode hibride între nou și vechi. Suntem profesori și scopul activității noastre,
indiferent de subiect, este educarea unor personalități creative, cu gândire flexibilă;
creativitatea elevilor se alimentează din creativitatea profesorului, iar utilizarea
metodelor interactive contribuie la abilități de gândire, analiză, sinteză și deducție, la
formarea deprinderilor de investigare. Am folosit programul „Cartofi fierbinți” (un
program care mă ajută să creez teste cu diferite itemi, Rebus) pentru a face feedback, la
sfârșitul unei lecții, pentru a stimula elevii să fie atenți la cuvintele cheie ale lecției, să le
utilizeze și să le dezvolte creativitate și imaginație.
Eportabilitatea în contexte diferite și utilizarea potențială de către alte instituții: Aceste
noi practici didactice trebuie să fie accesibile tuturor profesorilor și, prin urmare, este foarte
important să existe o platformă educațională în care fiecare profesor să poată posta o
experiență inovatoare, dar să poată importa o astfel de experiență de la un alt profesor,
schimb de informații utile procesului educațional.
Existența unei platforme educaționale la care au acces mulți profesori, elevi și părinți, unde
posturile inovatoare sunt publice și apreciate / marcate de utilizatori, folosite de alții la alte
proiecte și chiar îmbunătățite. Munca în echipă este întotdeauna mai eficientă decât lucrând
singur, astfel încât orice idee poate fi îmbunătățită, adaptată nevoilor clasei, generând
schimburi de idei, informații, date între profesori, elevi, părinți.

5. Implementarea tehnologiei pentru învățarea bazată pe provocări

Operator de implementare: Candelaria Iriarte
Institut: Școala bilingvă Adharaz - Espartinas (Sevilla)
Am informații despre profesor: sunt Candelaria și sunt profesor de biologie în liceu. După ce
am terminat etapa școlară, mi-a fost foarte clar că ceea ce voiam să fie este un biolog. Încă
din copilărie, am iubit biologia, așa că nu aveam nicio îndoială când trebuie să-mi aleg
diploma. Mi-a plăcut mult cariera. Am avut norocul să-mi pot exercita profesia la sfârșitul
diplomei, dar aveam nevoie de ceva și aveam mereu ceva în interior care mă chema să
predau așa că, în cele din urmă, am devenit profesor. Lucrez în Adharaz de 7 ani, iar acest
lucru m-a determinat să fac acest proiect despre care voi vorbi, pentru că, așa cum am lucrat
pe piața muncii în afara lumii învățăturii, văd modul în care am învățat și că în multe ocazii
apare încă și este complet diferit de ceea ce vi se solicită pe piața muncii. Prin urmare, asta
m-a

determinat

să

vreau

să

fac

acest

proiect.

Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: În ceea ce privește
Adharaz, aparține unui grup de mai multe școli, care se numește Attendis. Acest grup a
apărut din părinții care au avut o preocupare pentru educația copiilor lor în urmă cu 40 de
ani, iar până în prezent sunt la școala pentru Andaluzia și Extremadura. Are o educație
diferențiată. Adică, învăț doar fetele, care sunt foarte avansate în lumea digitală. Unul dintre
motive este pentru că în clasa a V-a încep cu proiectul iPad, ceea ce înseamnă că fiecare
student are un dispozitiv și majoritatea materiilor sunt predate prin iPad. Au o carte și o
licență digitală. În plus, acei subiecți care nu au o licență digitală, folosesc foarte mult
tehnologia.
Descrierea generală a proiectului și scopul: Proiectul pe care l-am realizat a fost direcționat
către studenții clasei de biologie și geologie din a treia a ESO. Învățau sistemele implicate în
funcția de nutriție. Modul în care îmi doream ca elevii să lucreze a fost astfel: i-am împărțit
în grupuri. Fiecare grup a lucrat un sistem și apoi a realizat un videoclip, astfel încât să aibă
acces la restul colegilor de clasă, astfel încât să-l poată vedea acasă. Era ca o clasă flip, dar
făcută de ei și pentru a servi restul elevilor, care trebuiau să răspundă și la o serie de
întrebări pe care le auElaborat. Apoi aceleași întrebări și după ce au trecut o sită din partea
profesorului, vor fi cele care au fost la examen. Ce obținem cu asta? Nu este o învățare

pasivă, dar ei înșiși trebuie să încerce să înțeleagă pe calea lor, având un ghid, dar făcându-le
propria lor învățare. Și, de asemenea, că folosesc instrumente digitale care le permit să
continue

formarea

în

acest

lucru

atât

de

fundamental

în

viața

reală.

Pregătirea și implementarea proiectului: Care au fost materialele pe care le-am folosit sau
instalațiile pe care le-am avut? În primul rând, așa cum am comentat mai devreme, acești
studenți au avut acces la un dispozitiv iPad, ceea ce a făcut mai ușoară căutarea de
informații și să facă prezentări, videoclipuri ... Apoi au o clasă, unde mobilierul este mobil și
acest lucru le permite să colaborați în grupuri și lucrați într-un mod confortabil. Sunt
studenți care fac prezentări și lucrează în echipă de mai mulți ani, așa că sunt destul de
obișnuiți să folosească aceste instrumente. Încă am găsit unele dificultăți. Unii au fost puțin
externi față de noi. Avem clasă doar două zile pe săptămână și am avut unele modificări în
ceea ce privește calendarul, vacanțele, problemele din afara școlii, schimbarea programului
... Asta i-a determinat să aibă de lucru mai mult acasă sau la cioc, ceea ce este un handicap.
În ceea ce privește succesele pe care le-am obținut, elevii au învățat de unul singur și au
putut colabora între ei și cu cei ai altor grupuri.
Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: Această inovație,
acest proiect consider că poate fi destul de interesant pentru alte centre, deoarece adaugă
multe valori în afară de ceea ce studenții trebuie să studieze. Ei ajung să învețe să învețe,
singuri, și este ceva foarte bun și este că nu trebuie să fie doar un subiect de știință. Nu
trebuie să fie pur biologie; Poate fi aplicat la orice tip de subiect, indiferent că este vorba de
știință sau studii sociale. În plus, metodologia nu are dificultăți. Poate fi transmis în orice
mod și este destul de ușor.
În ceea ce privește inovația pedagogică a acestui proiect, importanța pe care o poate avea
este ceea ce am spus înainte. I-am făcut pe elevi să facă totul într-un mod mai autonom,
fără a fi nevoie să se bazeze pe profesor și în funcție de ceea ce au nevoie. În plus, am lucrat
și la valori precum generozitatea, capacitatea de a depăși, responsabilitatea etc.
Pentru că nu mai era doar o notă a ta, ci o notă care ar putea afecta ceilalți parteneri, pentru
că dacă nu ai face partea ta, ceilalți nu ar putea să o înțeleagă bine. Prin urmare, este cel mai
apropiat lucru al lumii muncii. Atunci, de asemenea, deoarece nu a fost doar studierea
sistemelor, ci a fost făcută ca o provocare. Trebuiau să cunoască diferitele părți ale fiecăruia
dintre sisteme, dar apoi au trebuit să încerce să știe de ce a apărut o anumită boală. Asta a
încurajat și un sentiment de îngrijorare, o dorință de a ști ... Ceva mai aplicat lumii, nu doar

cunoașterea părților care atunci la examen aveți de gând să-mi spuneți. Scopul a fost să
mergeți puțin mai departe și să studiați posibile remedii, lucru care se face în zilele noastre,
precum investigațiile care se desfășoară.

6. Minecraft

Operator de implementare: Gonzalo Garcia Fernandez și Marian Portela
Iglesias
Institut:Colegio Internacional SEK-Atlántico - Poyo
Informații despre profesor: Bună ziua, sunt Gonzalo Garcia, fizician și profesor de
matematică și fizică în programul AVP și coordonator TIC la SEK International School
Atlántico. Predau de mai bine de 20 de ani și am colaborat la multe proiecte internaționale
precum iTech, eTwinning sau Erasmus +. Am fost angajat în inovația iTech de mai mult de 10
ani, începând ca educator inteligent și a continuat înscrierea la diferite programe precum
Microsoft la expertul în modificări sau Minecraft Global Mentor Tool 2018.
Tipul școlii, orașului, număr de studenți și profesori, vârsta elevilor: Școala mea este
situată în Poyo, un mic municipiu de la marginea Pontevedra, capitala Galiției. Regiunea în
cea mai verde culoare nord-vestică a Spaniei, chiar deasupra Portugaliei. Ca și în toată
Spania, ne aflăm sub aceeași lege educațională, dar cu unele aspecte controlate de regiune,
de exemplu a doua limbă oficială, accesul la universitate sau unele lucruri de genul acesta.
De asemenea, în calitate de profesor, sunt formator de profesori cu activitate la nivel local,
regional,

național

și

internațional.

SEK International School Atlántico este o școală privată care aparține unei a doua instituții
cu 6 școli în Spania și alte 3 în străinătate, în Franța, Irlanda și Qatar. Suntem singura școală
din regiunea noastră cu cele 3 programe AV autorizate; Program de ani primari și program
de diplomă. Vârsta studenților noștri este cuprinsă între 3 și 18 ani, dar cei implicați în
proiect, aveau 12 ani, erau elevi 6. Suntem o școală digitală, cu utilizarea extensivă și
intensivă a tehnologiei de-a lungul tuturor nivelurilor de învățare. Școala noastră are peste
720 de studenți care provin din 13 municipalități costale diferite, din provincie. De la cel mai
mare oraș al regiunii, care are peste 400000 de locuitori, până la sate mici, cu economie de
bază rurală și / sau de pescuit, fructe de mare. Așa cum am mai spus, aparține unei instituții
de învățământ, cu școli din Spania și din străinătate. Colaborăm cu alte școli din țări cum ar
fi Japonia, Danemarca, Turcia, România, Polonia, Marea Britanie, Grecia, Italia, SUA,
Portugalia,

Croația,

etc.

Descrierea generală a proiectului și scopului: Minecraft Education Edition oferă un

instrument pentru a insera elevii în clasă; chiar opus lucrărilor tradiționale, majoritatea
profesorilor o fac. Mulți dintre studenții noștri se simt confortabil atât cu regulile, cât și cu
limba. Face colaborarea o nevoie și deschide creativitatea la un nou nivel. Obiectivele
proiectului sunt o relație între lume și reprezentarea acesteia în medii virtuale; oferirea de
noi modalități de exprimare și reprezentare a cunoștințelor dobândite prin procesul de
anchetă; încurajarea muncii în echipă și a abilităților soft, leadership, joc de rol, afișarea
responsabilităților în cadrul echipei, managementul timpului, etc ... și îmbunătățirea
competențelor digitale. Minecraft Education Edition permite introducerea unui nou mod de
relație între spații, profesori și studenți. Nu permite doar obiecte fizice într-o lume virtuală.
Acest lucru se poate face cu o mulțime de instrumente, dar acționează interactivitatea cu
acele obiecte, personaje cu operatori, agenți de acest gen (punctează „jucăria”) cu mediul
înconjurător,

cu

alte

piese

de

teatru

sau

chiar

cu

lumea

reală.

Gândiți-vă la orice activitate legată de orice subiect al oricărui subiect. Minecraft Education
Edition oferă mediului care creează în siguranță o lume în care condițiile pot fi definite la
cerere pentru a simula orice comportament sau interacțiune sau sistem în evoluție. Când ne
gândim la limbă, noi profesorii folosim pentru a comunica cu elevii noștri, de obicei trebuie
să ne adaptăm expresia pentru ca ei să înțeleagă. Când implementăm Minecraft ca
instrument de învățare, importăm limba studenților noștri ca parte a instrumentului. Deci ne
putem exprima aproape într-un mod natural, în timp ce elevii lucrează, creează, învață să
colaboreze sau să comunice în propriul lor limbaj natural, fără nicio tranziție sau traducere.
Și mai mult, caracteristicile suplimentare s-au dezvoltat în timp ce pilotul era pornit; de
exemplu, chimia sau pachetele subacvatice sunt un pachet de șabloane în evoluție continuă
în care noi activități pot fi implementate într-o manieră simplă, fără a fi nevoie de o
pregătire anterioară sau complexă pentru profesori. A fost o combinație de oportunitate,
extindere,

colaborare,

evoluție

sau

serendipitate.

Pregătirea și implementarea proiectului: Proiectul a fost lansat ca pilot implicat într-un
număr limitat de studenți. Unii dintre ei principalii utilizatori ai versiunii comerciale a
Minecraft, iar alții nou veniți. Șase studenți au format grupul inițial, dar după ce alți trei
studenți ni s-au alăturat („consilieri externi”) odată ce au auzit despre modul creativ în
versiunea educațională. La sfârșitul pilotului s-au angajat în total 15 studenți. Inițial, am
considerat că întregul grup va avea un rol comun cu contribuții sub multe aspecte;
proiectarea cercetării, crearea, construirea, testarea, îndrumarea, jocul, prezentarea, etc.

Dar elevii înșiși ne-au lămurit că se vor simți mai confortabili și mai eficienți, alegând
domeniul lor de activitate, devenind un grup foarte specializat. În calitate de coordonator
TIC și specialist în media, am fost în strânsă legătură cu întreaga facultate și cu administrația
școlii. Acest lucru ne-a permis să propunem și să punem în aplicare practici și instrumente
inovatoare atât pentru echipe de conducere, cât și pentru consilierea altora. În acest caz, a
trebuit să gestionăm licențele pentru profesorii și studenții implicați, precum și instruirea
pentru profesori și pentru unii studenți. Atât în utilizarea instrumentului în sine, fie în
procesul de proiectare pentru a construi un model virtual al unei mâini de obiect real în
acest caz. Am făcut toate acestea pornind și alți piloți paraleli în grade diferite, în jurul
aceluiași instrument, dar cu diferite niveluri de dificultate. Tot managementul privind
bugetul sau sprijinul tehnic a fost asigurat de către birourile centrale ale instituției SEK din
Madrid și departamentul IT de la școala noastră, cu sprijinul administrațiilor școlii și al
instituțiilor. Cu excepția unei mici întârzieri, datorită gestionării licențelor elevilor noștri la
sfârșitul fazei de planificare, comunicarea în cadrul echipei, a cadrelor didactice, a
administrației, a conducătorilor a fost excelentă, deși în unele schimbări față de ideea
inițială. În același timp, odată ce proiectul a fost cunoscut, am primit multe mesaje de
interes pentru a ne alătura. Oricum, am ales să-l păstrăm ca un pilot cu impact limitat și să
începem

mini-piloți

paraleli

pentru

a

profita

de

acest

entuziasm.

Faza de gestionare și planificare: Echipa mea lucrează în căutarea schimbării continue
instrumente, activități la SEK într-un proces de citire, analiză, comparare, schimb de
experiențe cu diverse comunități extinse de practicieni și cercetători. Familiile noastre
școlare, și atât școala, cât și administrația noastră ne solicită oferirea de ultimă generație în
metodologii și instrumente. Acesta este motivul pentru care colega mea Marian și cu mine
am intrat în contact Minecraft în momentul în care Microsoft a decis să-l promoveze printro ramură specială a programelor lor DocSy. Ca experți, am aplicat instrumentul Minecraft
Global Mentor 2018 și am aterizat într-o comunitate efervescentă care propunea multe
lucruri. În acel moment, căutam un nou instrument de implementat pentru expoziția
AVPWP, ultimul rezumat final bazat pe anchetă dezvoltat de studenții din clasa a VI-a. Și
acesta a fost lucrul cheie. În plus, așa cum încercăm întotdeauna, acest instrument ne
permite să profităm de cunoștințele anterioare ale elevului nostru despre utilizarea unui joc
comercial în acest caz, ceea ce le conferă rolul și sentimentul de a fi experți.

Aspecte inovative, exportabilitate și impact asupra metodei didactice tradiționale:
Licențele vor fi gratuite începând cu 1 februarie 2019 cu un cont educațional Office 365. Și
măsura de a profita este foarte uriașă fiind în mod natural în proiectele Minecraft. În plus,
funcționează cu aspecte de învățare foarte diferite; proiectare și creație, lucru în echipă,
gestionarea rolului, cercetare și planificare, educație emoțională, autoreglare, etc.
Subiectul de bază al pilotului a fost simțul atingerii care implică concepte de proiectare
arhitectonică de bază, analiză matematică și dimensională, capacitate de ghidare
organizațională, comunicare și creare de teste, etc. fie de la zero, care să permită studenților
să participe la întregul proces de proiectare, creare și construire a unei lumi, în care se
implementează activitățile; sau dintr-o lume de șablon disponibilă pe site-ul web Minecraft,
cu accent doar pe activități. Această duplicitate facilitează adaptarea atât a instrumentului,
cât și a metodologiilor asociate unui mediu. Așa cum am menționat anterior, elevii își pot
asuma orice rol în clasă. Ele pot fi chiar experții care avansează alte echipe, sau chiar
profesorul. Această flexibilitate favorizează schimbarea rolurilor obișnuite pe care elevii și
profesorii le au în clasă. În plus, întrucât părinții sunt unul dintre publicul principal așteptat
pentru expoziția AVPWP produs final creat de studenți, acest pas final al planului de
partajare a prezentării închide cercul de implicare a întregii comunități educaționale.
Coordonatorii proiectului ca Minecraft Global Mentors au împărtășit ideile legate de proiect
în cadrul comunității, care este internațional și foarte activ cu o anumeprezență la primul
eveniment național Minecraft găzduit la Valladolid în iunie 2018. În plus, în cadrul
comunității instituției SEK unde programele AV sunt partajate cu toate școlile, transferăm
expertiza și informațiile de bază despre proiect.

7. De la 1 la 1000 de povești de povestit

Operator de implementare: Adriana Aniceto, Fiammetta Castagnini, Letizia
Bredice
Institut: Institutul Profesional de Stat „Maffeo Pantaleoni” – Frascati
Informații despre profesor, tipul de școală, oraș, numărul de studenți și profesori, un grup
de studenți: Eu și colegul meu am decis să ne candidăm cursurile la acest PON pentru că am
vrut să facem ceva nou și inovator și căutam o finanțare bună oportunități. Am găsit această
oportunitate provocatoare și interesantă, deoarece lucrăm cu studenți cu experiență
complicată, care au probleme în participarea la didactica tradițională din motive
disciplinare, cu un nivel ridicat de abandon școlar. Din acest motiv, privilegiem laboratoarele
și proiectele bazate pe ateliere. Acest lucru este legat și de faptul că ținerea acestor tipuri
după-amiaza după orele obișnuite pentru un proiect de 30 de ore nu ar fi fost ușor dacă am
fi

făcut

o

lecție

de

fapt.

Descrierea generală a proiectului și scopului: acest proiect de 30 de ore este o practică
bună în implicarea studenților din institutele profesionale sau a celor care trăiesc în
contexte dificile după școală. Se bazează pe realizarea unei serii web în întregime scrise,
interpretate și editate de studenți, cu direcția profesorilor lor. Prima parte a cursului include
o scurtă pregătire despre povestirea audio-vizuală și tehnicile sale. În a doua parte, studenții
își aleg rolul (regizor, asistent regizor, antrenor de dialog, cinematograf, operator de cameră,
asistenți de camere, manager de sunet sau designer de sunet, scenograf, actori, make-up
artisti ...) în set și folosesc instrumente digitale (cameră, microfon, stație de lucru digital
audio, computer, înregistrator, smartphone ...) Videoclipul este un produs cu costuri reduse,
este posibil să utilizați software open source, smartphone pentru a înregistra și a crea
muzică publică. Este important să dedici un timp final finalizării produsului și să ai grijă de
detalii precum corecția culorilor, credite, coloană sonoră etc. Există avantaje în implicarea
studenților, în dezvoltarea creativității și a abilităților profesionale / soft. În același timp,
este un exemplu valid pentru alte școli sau contexte.
Pregătirea și implementarea proiectului: sala de clasă a fost foarte compusă, realizată de
studenți de nivel excelent, studenți cu dizabilități, studenți din familii sărace și studenți cu
tulburări de atenție, care trebuie să fie constant stimulați pentru a participa eficient la

activitatea clasei . Faptul pozitiv este că acest grup a participat la toate cele treizeci de ore
de activitate, ceea ce nu este atât de frecvent în alte proiecte. Aceasta înseamnă că
proiectul a fost gândit și executat bine. Studenții au realizat videoclipuri în care își povesteau
lucruri despre ei înșiși, despre viața lor, despre locurile în care trăiesc și împărtășesc
experiențe de viață, astfel încât multe dintre activități erau legate de locul vieții lor, încât
obișnuiau să împărtășească informații despre istoria lor personală și adolescența lor.
Studenții au dat un răspuns minunat: am petrecut mult timp făcând videoclipuri cu ei,
vindecând efecte particulare pe care doreau să le vadă în videoclipurile lor și îmbunătăținduși munca pe computere.
Aspecte inovative, impact pozitiv și exportabilitatea proiectului: am putut ajunge mai bine
la acei studenți care au mai multe dificultăți cu didactica tradițională, cu efect de creștere a
prezenței și constanței. Studenților le-a plăcut să se uite la videoclip, creând scene. Între
participanți s-a putut vedea crearea spiritului de echipă. În ultima zi, elevii și-au invitat
părinții și le-au arătat videoclipul și mulți dintre ei au fost foarte surprinși de acest lucru,
deoarece vorbind în fața unui aparat foto nu este ușor pentru toată lumea, mai ales pentru
studenții introvertiți sau pentru cei cu dizabilități. Cred că acest proiect ar putea fi exportat,
este posibil să ne imaginăm aplicații suplimentare în alte situații și locuri, în special pentru
sprijinirea studenților care au dificultăți de orice fel. Cel mai inovativ aspect a fost poate
impactul asupra nivelului de conștientizare de sine a elevilor și percepția pe care aceștia o
au despre ei înșiși, lucru care are un impact puternic și asupra performanței școlare a
acestor elevi. În fiecare zi mă confrunt cu elevii cu probleme particulare, în special legate de
percepția pe care o au despre corpul lor. Priveste-te prin filtrul unei camere video te-ar
putea ajuta în îmbunătățirea percepției pe care o ai despre tine. Acest lucru are un impact
relevant asupra ideii pe care elevii o au despre corpul lor, despre ei înșiși ca membri ai unei
clase, despre școală în general. Acest tip de experimente măresc autonomia și
conștientizarea de sine, creativitatea și scrierea.

8. Gestionarea învățării affective prin atomi inteligenți și interacțiune
inteligentă – MATHISIS
Operator de implementare: Cinzia Mancini
Institut: IC Rita Levi Montalcini – Roma

Am informații despre profesor, tip de școală, oraș, numărul de studenți și profesori, un
număr de studenți: Institutul Complet de Rita Levi Montalcini este o instituție publică care
insistă pe teritoriul zonei a VII-a municipală a Romei. Una dintre cele mai mari și mai
populate municipalități din capitală. Institutul găzduiește aproximativ 1.200 de studenți, din
trei ordine școlare diferite: grădiniță, prima școală, școala gimnazială inferioară. Aceasta
înseamnă elevi între 3 și 13/14 ani. Institutul are o incidență semnificativă a elevilor cu nevoi
speciale: de la dizabilități motorii la cele psihice, până la atingerea dizabilităților de învățare.
Institutul a fost selectat ca o bună practică, deoarece a testat cu succes calea educațională
dezvoltată în cadrul proiectului MaTHiSiS - Gestionarea învățării afective prin intermediul
atomilor inteligenți și a interacțiunilor inteligente, finanțat de Comisia Europeană în cadrul
programului TIC Horizon2020 ICT 2015 - Program de informații și tehnologii de comunicare.
Datorită acestui proiect, Institutul a dezvoltat căi de învățare personalizate bazate pe analiza
stării afective a studenților, grație unei platforme robotice mobile - TurtleBot - una capabilă
să îndeplinească o serie de sarcini.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Inovația tehnologică și metodologică a
proiectului se bazează pe sinergii din cinci domenii principale (învățare mobilă, învățare
electronică, învățare adaptativă, robotică și calcul afectiv) care au fost combinate într-un
singur ecosistem educațional. Proiectul folosește tehnologie de avangardă, de la roboți la
dispozitive mobile specializate, pentru a crea un sistem educațional de interacțiuni robotmașină-calculator-om, bazat pe obiective de învățare adaptate personalizat și adaptabil.
Adaptabilitatea sistemului la diferite nevoi de învățare și valoarea cunoștințelor împărtășite
va permite apariția de noi metodologii neliniare.
Scopul proiectului este de a oferi un „produs de sistem” pentru educația profesională și
curriculară pentru persoanele cu dizabilități intelectuale certificate și necertificate. Acest
„produs de sistem” include o platformă integrată cu o serie de componente de învățare

reutilizabile (material didactic, obiecte didactice digitale etc.) care este în măsură să
satisfacă nevoile viitorului cadru educațional și să ofere:
•

Învățare adaptivă

•

Feedback automat

•

Evaluarea automată a progresului învățării și a comportamentului elevului

•

Învățare afectivă

•

Învățare bazată pe joc

Proiectul utilizează și dezvoltă instrumente noi, capabile să adune efecte bazate pe senzori
pasivi (cum ar fi camere, microfoane, telefoane mobile, Kinect etc.) și interacțiuni, care, prin
urmare, sunt contopite într-o evaluare generală a afectării utilizatorului și conduce procesul
de învățare.
Pregătirea și implementarea proiectului: Activitățile au fost organizate la locul școlii
oferindu-le cadrelor didactice suportul tehnic și pregătirea necesară. Au fost implicați 4
profesori, 2 profesori de serviciu și 2 profesori de sprijin, toți cu experiență folosind TIC
pentru predare și învățare. Clasa a fost echipată cu panouri albe interactive, PC și 6 tablete,
iar Fondazione Mondo Digitale a asigurat restul echipamentelor bazate pe cerințele
MaTHiSiS (camere RGB HD, senzori de adâncime Kinect).
Proiectul MaTHiSiS utilizează un ecosistem sofisticat care constă din 4 niveluri arhitecturale
distincte. Spațiul de învățare din cloud (CLS), agenții de platformă (PA), componenta
senzorială
În

(SC)

cadrul

CLS,

și
există

Frontend-ul
4

unități

MaTHiSiS

distincte

și

(MF).
interconectate:

1) Sistemul de asistență decizională (DSS), responsabil pentru conducerea analizei de
învățare MaTHiSiS și transferul de cunoștințe, creierele sistemului: analiza de afectare,
performanța, profilul cursantului și obiectivele de învățare, printr-un schema de fuziune
multimodală conduce adaptări adecvate la graficele de învățare și SLA-urile (Atomii de
învățare inteligentă), pentru a se încadra în profilul și așteptările elevului și a ajuta la
atingerea

țintei

dorite,

2) Graficul de învățare Motor (LGE), în care obiectivele de învățare și SLA-urile rezidențiale
formează

scenarii

de

învățare

dinamice,

adaptabile

și

neliniare

(grafice),

3) Motorul de experiență responsabil pentru materializarea adaptării LGE la contextul

specific

și

fluxul

„acțiuni

de

învățare”

la

Agenții

platformei,

4) Depozitul de profil al cursantului (care stochează informații despre profil specifice
studenților, date istorice și modele personalizate pentru învățare). Agenții platformei
cuprind tot hardware-ul și software-ul necesar pentru diferiți agenți de platformă (roboți,
IWB

și

dispozitive

mobile).

Componenta senzorială este principalul captator și analizor de afectare / intenție și cuprinde
software și hardware necesare pentru a recunoaște starea afectivă a unui cursant (și anume,
camere RGB HD, senzori de adâncime Kinect, analizoare de sentiment audio, analizoare
contextuale). În cele din urmă, MaTHiSiS Frontend oferă un suport de interacțiune multiuser, multi-way cu sistemul pentru interacțiuni non-educaționale (organizarea și
implementarea procesului de învățare).
Aspecte inovatoare, impact pozitiv și exportabilitatea proiectului: Experimentarea a
constat în transpunerea unei scheme educaționale bazate pe interacțiunea robot-mașinăcalculator-om în obiective de învățare personalizate și adaptabile la predarea obișnuită.
Mărturia lectorilor a subliniat cum interacțiunea dintre robot-mașină-student elev a plasat
în centrul atenției dimensiunea afectivă și emoțională a învățării, din care a apărut și
dimensiunea cognitivă. O interacțiune care a permis interpretarea stărilor de spirit a copiilor
și de la ei deduce cele mai potrivite stimulări pedagogice și didactice la dimensiunea afectivă
și emoțională a persoanei. Datorită acestui proiect, profesorii declară că au învățat să
folosească tehnologia pentru a proiecta predarea personalizată, nu numai pe nevoile
cognitive, ci și pe nevoile emoționale ale elevului.

D. CONSTRUCȚIA NOILOR COMPETENȚE DIGITALE PRIVIND LOCUL
DE MUNCA ȘI IMPACTUL ASUPRA CURRICULEI
1. Avantajele folosirii Wikipedia ca instrument de predare
Operator de implementare: Alexandra Droubogianni
Institutul: liceul general general din Rethymno, Creta, Grecia
Informații despre profesor: doamna Droubogianni Alexandra a studiat Biologia la
Universitatea din Creta și a absolvit în 1992. În 2007, a primit prima diplomă
postuniversitară în Bioetică la aceeași Universitate, iar în 2014 a primit a doua diplomă
postuniversitară (Med. ) de la Hellenic Open University, în ceea ce privește educația și
conducerea școlii. În 2016, și-a apărat cu succes disertația și a primit diploma de doctorat în
bioetică (cu merit și distincție) la Universitatea din Creta. Ea a predat Biologia la Școlile
Gimnaziale din Rethymnon-Creta din 2001 și până astăzi, și a fost șefa unei școli secundare
și, de asemenea, a fost printre lucrurile științifice ale EKFE din Rethymnon.
Interesele sale de cercetare științifică se concentrează pe probleme bioetice care apar în
domeniul Științei și Tehnologiei Studii STS și studii de laborator. De asemenea, este
interesată de diferite domenii ale studiilor de cercetare educațională, precum Sociologia
educației,

educația

STEM

și

programele

Școlilor

Europene.

În ceea ce privește dezvoltarea profesională, ea a participat la o mulțime de programe
educaționale pentru profesorii din școlile gimnaziale, care i-au oferit calificarea pentru
utilizarea noilor tehnologii în clasă și au făcut-o eficientă și în predarea elevilor cu nevoi
speciale. Mai mult, ea este bine informată despre problemele de echitate și includere în
școli, predarea diferențiată, predarea STEM și metodele de învățare bazată pe bază de
întrebări. Pe parcursul carierei sale a organizat o mulțime de programe educaționale
relevante pentru problemele de mediu, metodele de predare și strategiile și instrumentele
educaționale, în școlile secundare grecești și, de asemenea, în colaborare cu alte școli
europene. Ea a publicat
asemenea,

ca

articole despre cercetarea ei de doctorat și a participat, de
lector

la

diverse

conferințe.

Tipul școlii, orașul, numărul de studenți și profesori, vârsta elevilor: este vorba despre o

școală secundară din Rethymnon-Creta-Grecia, numită liceul general general din
Rethymnon. Numărul total de studenți este de 350, cu vârste cuprinse între 15-18 ani, iar
numărul de profesori este de 32.
Descrierea generală a proiectului și scopului: proiectul pe care îl conduc la școală se
concentrează pe avantajele utilizării Wikipedia ca instrument didactic, deoarece ca activitate
didactică inovatoare, permite contribuția societății prin învățarea serviciilor și participarea la
o comunitate online de practică. . Explor cu elevii mei cele mai eficiente modalități de a
încorpora Wikipedia în curriculum, în special în materia Științei, pe care o predau.Elevii mei
și-au sporit motivația în temele Wikipedia în Știință, pentru că văd că au un impact vizibil
asupra lumii reale, fapt pe care îl apreciază și care le crește plăcerea proiectului.
Confruntarea misiunii Wikipedia cu alte sarcini educaționale, elevii pe care ei cred că ceea ce
fac este distractiv. Acest tip de misiune prin noutatea și utilitatea sa din lumea reală, are un
potențial de a fi mai plăcut decât majoritatea altor misiuni tradiționale.
Pe parcursul acestui proiect, elevii mei, învață diferența dintre stilul de scriere și analiza,
enciclopedic, bazat pe eseuri și facturi. Stilul enciclopedic, similar cu lucrările de termen,
teze, disertații și rapoarte de cercetare din lumea reală, este util în dezvoltarea gândirii
critice și îmbunătățirea înțelegerii materialelor de curs.
Și cel mai esențial fapt, în opinia mea, este că, deoarece studenții mei trebuie să revizuiască
sursele existente și să caute altele dincolo de Wikipedia, își consolidează capacitatea de a
căuta surse fiabile și de a le evalua critic.
Astfel, studenții mei își îmbunătățesc alfabetizarea media nouă, alfabetizarea digitală și, de
asemenea, alfabetizarea științifică. Acestea obțin informații în procesul de creare a textelor
pe wikis-uri în general, o abilitate din ce în ce mai esențială și într-un loc de muncă IT
modern. Scopul principal este să contribuie la terminologia științifică folosită în Wikipedia în
contextul programului Științei în școlile grecești.
Repararea și implementarea proiectului: Punctul cel mai remarcabil a fost rezistența inițială
a elevilor mei la o nouă metodă de atribuire. S-au arătat surprinși, deși folosesc Wikipedia
foarte des în temele lor, ca sursă bibliografică pentru referințe. Nu au întâmpinat dificultăți
în problemele IT, dar s-au confruntat cu obstacole psihologice și cognitive față de această
nouă metodă. Mai ales, a fost nevoie de mult efort pentru introducerea lor în politicile cheie
ale wikis-urilor.

Faza de management și planificare: valoarea adăugată a fost caracteristicile inovatoare ale
proiectul și posibilitatea cooperării și interacțiunii necesare tuturor. De asemenea, a fost
foarte important pentru studenții mei să înțeleagă ce înseamnă sursa de încredere, opinia
neutră și bună credință.
Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: elevii mei au învățat
cum să lucreze în echipă, cum să aleagă transparența în practicile lor, să acționeze
responsabil și să accepte critica. Metoda a funcționat în mod complementar, într-un mod
auxiliar și a ajutat elevii mei să dezvolte abilități sociale, în timp ce a îmbunătățit corpul
principal

de

cunoștințe

ale

elevilor.

Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: utilizarea
metodelor inovatoare Ar trebui să fie o prioritate în instituțiile de învățământ pentru a
stimula interesul elevilor. Wikis-urile sunt instrumente foarte versatile și ușor de utilizat,
care găsesc aplicații din ce în ce mai mari în predare și învățare. În zilele noastre, o mulțime
de universități oferă exemple specifice despre modul în care profesorii, academicienii și
chiar studenții înșiși utilizează din ce în ce mai mult wikis-uri în domeniul științelor sociale
pentru a îmbunătăți atât procesul de predare, cât și învățarea. Deși încă trebuie să se
dezvolte multă tehnologie înainte ca conceptul de universități virtuale să devină cu adevărat
funcțional, wikis-urile și Wikipedia oferă un mod intrigant pentru studenți de a colabora la
sarcini reale în cyberspace. Contribuirea în Wikipedia ne permite să îmbunătățim portofoliul
nostru de strategii de predare, dar și să transformăm activitățile de rutină în ceva ce poate
insufla

valorile învățării pe tot parcursul vieții și etosului științific la studenții noștri,

contribuind în același timp la o comunitate mai largă.

2. Utilizarea combinată a Lego Mindstorms NXT și App Inventor pentru
predarea programatorilor începători concepte de bază de programare
Operator de implementare: Papadakis Stamatis
Institutul: Al 5-lea liceu general de Heraklion, Creta, Grecia
Informații despre profesor: domnul Papadakis Stamatis lucrează ca profesor TIC de aproape
20 de ani. Ultimul an este cercetător post-doc în Tehnologia educației, cu accent pe
învățarea mobilă la Departamentul de educație preșcolară de la Universitatea din Creta,
Grecia (din 2018-). A absolvit Departamentul de Informatică, Universitatea de Economie și
Afaceri din Atena, Atena, Grecia. În 2006, a terminat un master (M.Ed.) în învățământ
preșcolar și proiectare educațională la Universitatea din Egeea, Rodos, Grecia la Școala de
Umanități, Departamentul de educație preșcolară. În 2016, a terminat un doctorat. la
Universitatea din Creta, Departamentul de Educație din Rethymnon, Grecia, sub
supravegherea prof. Zaranis Nikolaos. El a predat în calitate de profesor președinte cursuri
de informatică în educație (2017-2018) la Departamentul de educație preșcolară, Școala de
învățământ, Universitatea din Creta, Grecia și Didactică în programare (2017-2018) la
Departamentul de Informatică, Școala din Științe și Inginerie la Universitatea din Creta,
Grecia.
Interesele sale științifice / de cercetare includ studiul învățării mobile și în special utilizarea
dispozitivelor mobile inteligente și a aplicațiilor mobile (aplicații) însoțite ale acestora în
utilizarea învățământului preșcolar și primar, cu un interes special în dezvoltarea gândirii
computationale și a înțelegerii studenților de numere. Mai mult, interesele sale de cercetare
includ, de asemenea, TIC în educație, medii de programare novice și predarea programării în
învățământul primar și secundar (programatori începători).
Limbi: engleză (fluentă), germană.
Ultimii 2 ani este, de asemenea, director la Liceul 5 General al lui Heraklion. Înainte de
aceasta, el a fost și șef de șef timp de 6 ani în Liceul General din Krousonas, Creta.
Tipul școlii, orașului, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: Institutul este un liceu.
Numele său este al 5-lea liceu general de Heraklion și se află în orașul Heraklion. Anul acesta
în școală participă 420 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. În acest institut există și

35

de

profesori

de

diverse

discipline

științifice.

Descrierea generală a proiectului și scopul: proiectul meu intitulat „Utilizarea combinată a
Lego Mindstorms NXT și App Inventor pentru predarea programatorilor începători studenții conceptele de bază ale programării”. Atât în Grecia cât și în străinătate, studenții la
școală și la cursurile de informatică introductivă percep programarea ca pe o sarcină dificilă.
Cursurile de programare introductivă sunt deseori dezamăgitoare atât pentru studenți, cât și
pentru profesori. Unul dintre factorii majori cărora li s-au atribuit aceste dificultăți în
învățarea programării este abordarea tradițională a predării fundamentelor programării,
care nu este în măsură să ofere elevilor un mediu interesant și bogat stimulant prin care
problemele și conceptele fac obiectul investigării în un mod creativ și plăcut. În schimb, mai
multe studii susțin că predarea roboticii este potrivită studenților, indiferent de vârstă și de
fond și este un mod de a încuraja învățarea. Abordarea mea de proiect prezintă o utilizare
alternativă a construcțiilor robotizate Lego Mindstorms și a mediului de programare vizuală
App Inventor pentru predarea programării, cu scopul de a înțelege structurile de
programare de bază pentru programatori începători.
Repararea și implementarea proiectului: Principala dificultate a fost aceea că o abordare
constructivă a programării învățării necesită medii didactice adecvate, care, pe de o parte,
ajută elevii să rezolve probleme și să abordeze eficient concepțiile greșite comune și
dificultățile cu care se confruntă programatorii începători în cursurile de programare
introductivă. în timp ce pe de altă parte sugerați utilizarea combinată a activităților adecvate
și rezolvarea problemelor selectate într-un laborator de calculator în medii reale de
programare. Astfel, a trebuit să implementez o abordare care subliniază un design
pedagogic pentru predarea programatorilor începători, deoarece accentul a trecut de la
predarea unei sintaxe stricte a limbajului la dezvoltarea gândirii critice și analitice prin
rezolvarea problemelor.De asemenea, curriculum-ul strict a fost o problemă principală.
Faza de gestionare și planificare: Valoarea adăugată a etapei de management și planificare
în această abordare a constructivismului (în predarea programării), nu a fost doar învățarea
conceptelor de programare mai eficient decât abordarea tradițională, ci și educarea elevilor
pentru a construi cadre conceptuale necesare pentru a practica activități de programare cu
obiecte

zilnice,

cum

ar

fi

telefoanele

lor

inteligente.

Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: este o abordare
combinată a utilizării roboticii educaționale și a programării vizuale prin Lego Mindstorms și

App Inventor pentru predarea și înțelegerea structurilor de programare de bază. Studenții,
prin implicarea lor, par să fi înțeles conceptele de bază ale programării și tehnologiei,
deoarece s-au angajat în muncă practică într-un mediu autentic interdisciplinar. În general,
se acceptă faptul că predarea și învățarea programării sunt caracterizate în mod normal de
unele dificultăți, care apar mai ales în construirea unui algoritm sau program. Diverse studii
au arătat că elevii au dificultăți în înțelegerea conceptelor și structurilor de programare.
Unul dintre factorii majori care s-au dovedit a fi o sursă de dificultăți în învățarea
programării este faptul că abordarea clasică a învățării pune accentul pe munca cu cifre și
simboluri, într-un mod abstract, ignorând nevoile elevilor de a învăța prin acțiuni concrete.
Inovația mea a adus un impact asupra metodei didactice tradiționale, întrucât introduc o
abordare constructivă a programării învățării, care necesită medii didactice adecvate care,
pe de o parte, ajută elevii să rezolve problemele, și, în mod eficient, abordează concepțiile
greșite menționate anterior, iar pe de altă parte sugerează utilizarea combinată de activități
adecvate și rezolvarea problemelor selectate într-un laborator de calculator în medii de
programare

reale.

Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Practica
mea a promovat puternic cooperarea dintre elevi și profesori. Prin activitățile bine
planificate, elevii și profesorii au încercat să acopere atât structurile de programare de bază
și să se bazeze pe părțile individuale ale robotului (motor și senzori). Fișele de lucru utilizate
au inclus utilizarea blocurilor de comandă gata făcute de care studenții pot experimenta prin
schimbarea valorilor diverșilor parametri și crearea de noi comenzi

grupuri. Această

abordare se concentrează pe abilitățile de rezolvare a problemelor și dezvoltarea
algoritmilor, nu pe învățarea limbajului de programare în sine. În orice caz, relația dintre
structura fizică și programul de control este ușor de înțeles, în timp ce ușurința de utilizare a
App Inventor nu este de așteptat.

3. Noua motivație pentru învățare prin TIC
Operator de implementare: Adriana Albu
Institut: Liceul Tehnic „Victor Slavescu” – Ploiești
Am informații despre profesoară: Numele meu este Adriana Albu și sunt profesor de
discipline economice, specializare financiară contabilă, la Liceul Tehnologic „Victor Slavescu”
și la Ploiești, județul Prahova, România. Am o experiență profesională de 17 ani. Sunt
coordonatorul comisiei de proiecte internaționale. Locuiesc în Ploiești, orașul județului
Prahova, România. În cadrul curriculumului național, profilul serviciilor ocupă un loc foarte
important. În cadrul acestei discipline, predarea, învățarea și evaluarea sunt promovate
continuu prin tehnici și metode moderne care stimulează motivația elevilor. În acest proiect
am propus utilizarea metodei firmelor de exercițiu, metode interactive care utilizează
software de contabilitate pentru calcularea salariilor și impozitelor.
Tipul școlii, orașului, număr de studenți și profesori, vârsta elevilor: Liceul Tehnologic și
Serviciul „Victor Slavescu” Ploiești, județul Prahova, România oferă educație pentru elevii cu
vârste cuprinse între 14 și 50 de ani. Școala noastră are următoarele specializări:
matematică-informatică, comerț, economie-administrare, turism și alimente, agent de ghid
turistic. Prin oferta sa educațională, Liceul Administrativ și Tehnologic „Victor Slăvescu”
contribuie într-o anumită măsură la practicarea unor ocupații (agent de turism, lucrător
hotelier, lucrător comercial, ofițer bancar, asistent de management etc.) necesare pe (Valea
Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Doftanei, etc.) Dezvoltarea unei educații moderne,
deschise, capabile să ofere acces la toate nivelurile și formele de educație, să ofere
motivație pentru un act educațional de calitate, care să stimuleze creativitatea, să
flexibilizeze și să democratizeze relațiile profesor-elev, să încurajeze munca în echipă , și
dezvoltă relații de colaborare cu comunitatea locală, sunt fundamentale pentru procesul
educațional dezvoltat în cadrul Liceului Tehnologic și Tehnologic Victor Slăvescu din Ploiești.
Oferta educațională și identificarea calificărilor profesionale pentru care este organizată
școala noastră se bazează pe tendințele de dezvoltare socio-economică șiprognoza de
angajare conform Planului regional de acțiune pentru dezvoltarea educației și formării
profesionale (RAPI) și a Planului local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului
profesional și tehnic (LEAP). Atât la nivel local, județean, cât și regional, este înregistrată

necesitatea instruirii, specializării forței de muncă în domeniul serviciilor, precum și
activitățile de comerț, precum și de turism și alimente.
Descrierea generală a proiectului și scopul: cred că proiectul în sine este o inovație, prin
crearea unui soft cu resurse digitale și produse educaționale multimedia. De asemenea,
contribuie la modernizarea activității didactice prin dezvoltarea abilităților digitale.
Implementarea acestui proiect va avea ca rezultat dezvoltarea competențelor digitale
pentru profesori și studenți, prin adaptarea metodelor tradiționale la nevoile și interesele
noii generații de studenți. Integrarea resurselor TIC în educație este benefică și duce la
creșterea performanței școlare. Studenții vor avea ocazia să se implice activ în
managementul clasei, în propria dezvoltare personală și profesională.
Faza de management și planificare: faza de implementare a proiectului s-a bazat pe o bună
comunicare între instituția de referință și ceilalți parteneri. Au fost furnizate informații
pentru interviu, precum și spațiul, echipamentul și personalul de specialitate. Negocierea a
fost perfecționată ca mijloc de luare a deciziilor în diferite situații, ascultând toate punctele
de vedere, analizând argumente și prioritizând.
Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale: Integrarea resurselor
TIC în educație este benefică și duce la creșterea performanței școlare. Pentru a integra cu
succes resursele didactice moderne, trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele digitale
adecvate nevoilor beneficiarilor și care le pot ușura învățarea.
Tehnologia își propune să creeze medii care să faciliteze implicarea activă, să răspundă
nevoilor de învățare specifice și diverse ale elevilor, facilitând rezolvarea problemelor prin
colaborare, oferindu-le medii de învățare autentice.
Utilizarea tehnologiilor moderne și a softurilor educaționale este o necesitate în procesul
educațional, iar profesorul va adapta conținutul la particularitățile fiecărui elev.
Metoda „Firma de exerciții” este o metodă de învățare interactivă foarte folosită în școlile
de liceu. Studenților li se oferă acces la resurse de învățare electronică pentru a proiecta și
dezvolta

diverse

strategii

care

favorizează

formarea

și

dezvoltarea

abilităților

antreprenoriale. În acest context, pentru elevi, metoda contribuie la dezvoltarea spiritului
antreprenorial prin realizarea de activități specifice ale unei companii reale, simularea
operațiunilor și proceselor economice specifice, îmbunătățirea limbajului de afaceri și a
atitudinilor necesare unui antreprenor dinamic. : creativitate, gândire critică, rezolvarea
problemelor, luarea deciziilor, responsabilitate, muncă în echipă, inițiativă, perseverență,

auto-organizare și autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate. Pentru profesori,
realizând activități practice cu studenți cu rezultate concrete și măsurabile, implementând
activități într-un mediu profesionist, competitiv, competitiv, formare reală a studenților
pentru piața muncii, sporind prestigiul unității de învățământ în rândul viitorilor elevi și
părinți/ tu la ei.
Implementarea conceptului de „firmă de exerciții” își propune să creeze tipul de
antreprenor dinamic capabil să dezvolte un nou proces de producție, să aducă pe piață un
nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuție.
Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Desigur,
experiența poate fi utilizată în orice tip de program / instituție, deoarece combină elemente
ale învățării formale, informale, nonformale. Cunoașterea dezvoltată în procesul de inovare
ar putea fi împărtășită printr-o diseminare eficientă, precum și printr-un ghid de bune
practici.
Utilizarea strategiilor și tehnologiei moderne promovează cooperarea dintre beneficiarii
educației prin utilizarea mediului online.
În opinia mea, apropierea geografică nu este o problemă relevantă, deoarece trăim într-o
eră a tehnologiei, iar informațiile pot fi transmise cu ușurință pe internet.

4. Monitorizarea activității șoferului prin intermediul tis office:
Operator de implementare: Madalina Tuinete
Institut: Liceul Tehnologic de Transporturi – Ploiești
Informații despre profesor: Tuinete Mădălina, inginer profesor, specializare vehicule
rutiere, rang de învățământ primar, Liceul Tehnologic de Transport Ploiești, județul Prahova,
România.
Specializare: Am o experiență profesională de 24 de ani.Medicist al Inspectoratului Școlar
Județean Prahova-Departamentul de educație permanentă.Profesor și membru al comisiilor
pentru organizarea și desfășurarea de examene, concursuri la nivel județean și național
/ concursuri. Coordonator de programe și proiecte educaționale la Liceul Tehnologic de
Transport Ploiești. Sistemul de învățământ românesc este organizat pe niveluri, profiluri și
forme ale instituțiilor școlare într-un ansamblu coerent și unitar.
Tipul școlii, orașul, numărul de studenți și profesori, vârsta elevilor: Liceul Tehnologic de
Transport Ploiești este o instituție de învățământ preuniversitar cu profil tehnic.
În anul școlar 2018-2019, un număr de aproximativ 600 de elevi cu vârste cuprinse între 14
și 50 de ani sunt înscriși la Liceul Tehnologic de Transport Ploiești prin: nivel liceal, cursuri de
zi și de noapte, nivel postliceal și școală de masterat.
-

Educație liceală, linie tehnologică, profil tehnic - specializare tehnician transport,
tehnician inginer electricitate

-

Educație profesională, inginerie mecanică, calificare profesională, mecanic auto,
tinichigerie pictură auto

-

-Învățământ școlar, filială tehnologică, profil tehnic, pregătire seară, calificare
profesională Tehnician în tehnologie electrotehnică

-

-Învățământ secundar post și școală de masterat - calificare profesională: tehnician
de transport auto intern și internațional, inginer electromecanic.

Liceul Tehnologic de Transport Ploiești are o ofertă educațională unică prin specializările
sale care permit atât formarea unitară, cât și coerentă a elevilorși inserția lor efectivă pe
piața muncii, crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne, crearea

de parteneriate, schimburi culturale și dezvoltarea de programe extracurriculare pentru a
dobândi abilitățile necesare pentru a se adapta la schimbările continue al societatii.
Descrierea generală a proiectului și scopului: în activitățile educaționale, școlare și
extrașcolare folosesc diverse tehnici și strategii de predare menite să-mi instruiască elevii,
competențele profesionale necesare pentru o inserție eficientă și rapidă a absolvenților pe
piața muncii.
Motivația personală de a iniția și implementa un proiect provine dintr-o dorință de
angajament și dăruire, din atitudini proactive și pozitive până la rezolvarea sarcinilor, din
convingerea că inițiativele și provocările identificate ca oportunități de educare a tinerei
generații pot contribui cu adevărat la schimbări personale și profesionale .
Utilizarea tehnologiilor digitale în activitatea de învățare va contribui la creșterea motivației
beneficiarilor direcți și a cadrelor didactice, precum și a beneficiarilor indirecți - părinți și
parteneri educaționali din comunitate, să se implice activ în procesul educațional.
Cunoștințele și strategiile de utilizare a tehnologiei prin proiect vor fi instrumente care se
concentrează pe elev și stimulează gândirea critică, facilitând învățarea activă, bazată pe
probleme.
Faza de management și planificare: Pentru implementarea proiectului, Ploieștiul
Liceul Tehnologic a inițiat contacte cu profesori din alte instituții de învățământ din județ.
Acesta a întocmit și distribuit formulare de bună practică, a furnizat informații pentru
interviu, precum și spațiul, echipamentul și personalul specializat în desfășurarea interviului.
Managementul de proiect în etapa de planificare a implicat activități precum inițierea
contactelor, pregătirea, distribuirea și interpretarea formularului de bune practici,
pregătirea interviului, intervievarea.
Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: prin utilizarea
tehnicilor și strategiilor moderne, învățarea este centrată pe elev și participativ activ. Lecțiile
facilitează găsirea ghidurilor și necesită participarea activă a cursanților la învățare.
Metodele moderne de predare versus metodele tradiționale implică învățarea centrată pe
elev, implicând activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a face
conexiuni logice, de a produce opinii și argumentările aferente.
Cred că, prin utilizarea constantă a resurselor digitale la orele despecialitate, promovez
învățarea personalizată a studenților.Exemplu: Un student care a dezvoltat un stil kinestezic
va învăța cu ușurință de la o sarcină de învățare care presupune descărcarea unui card

digital și practicarea rapoartelor de activitate, folosind software-ul TIS-Office. Crearea unui
portofoliu cu rezultatele obținute prin efectuarea testelor practice prin utilizarea softwareului specializat, mi-a oferit oportunitatea de a valorifica și evalua competențele specifice
disciplinei.
Eportabilitatea în diferite contexte și utilizarea potențială de către alte instituții: Această
experiență ar putea fi o oportunitate pentru alte instituții de învățământ, deoarece este un
exemplu

de

bune

practici

pentru

cadrele

didactice

specializate.

Cunoașterea dezvoltată prin procesul de inovare poate fi exportată printr-o platformă
educațională la care au acces mulți profesori, elevi și părinți. Astfel, materialele inovatoare
sunt publice și apreciate de utilizatori și pot furniza resurse pentru crearea altor materiale
specifice,

adaptate

nevoilor

beneficiarilor.

Utilizarea tehnologiei și tehnologiei moderne promovează cooperarea între beneficiarii
direcți și indirecti ai educației prin utilizarea mediului online. Părinții, elevii și profesorii se
pot

implica

în

proiecte

care

se

bazează

pe

parteneriatul

școală-comunitate.

Nu consider proximitatea geografică un aspect relevant, deoarece practicile de export și
comunicare se realizează prin utilizarea resurselor digitale existente în toate instituțiile din
zonă. Prin intermediul platformelor educaționale create prin participarea la diferite cursuri
de formare eLearning: eTwinning, Jobs, wikispaces, tablă, AEL.

5. PIÑA 3.0: PRESĂ, RADIO ȘI TV PENTRU LUCRAREA COMPETENȚEI
LINGUISTICE

Operator de implementare: José Luis Rey Diez
Institutul: Colegio Publico Tierra de Pinares
Informații despre profesor: Bună ziua, mă numesc Jose Luis Rey; Sunt profesor de educație
fizică. Am studiat la Facultatea de Învățământ din Valladolid, între anii 1993-1996. Am
studiat și gradul de psihopedagogie și mi-am făcut disertația de doctorat legată de
activitatea fizică și de sănătate. Lucrez ca profesor din 1997, dezvoltându-mi rolul de
profesor de educație fizică. Mai întâi într-un centru lângă Alicante. Mai târziu în Peñafiel,
Valladolid, și apoi în școala publică Tierra de Pinares, care este în prezent. În acest centru, pe
lângă faptul că sunt profesor de educație fizică, sunt șef de studii, coordonator TIC și
coordonator de formare. În plus, sunt coordonatorul proiectului relevant, numit Piña 3.0,
despre care voi vorbi mai târziu. La nivel personal, pot spune, de asemenea, că sunt un
profesor exemplar Smart, din 2014, colabor cu diferite edituri precum Edelvives, Oxford sau
Santillana. În acest ultim, sunt un expert digital și sunt colaborator al centrului de educație și
inovație educațională din Valladolid, unde obișnuiesc să instruiesc în mod obișnuit profesori,
în legătură cu domeniul tehnologiei și utilizarea acesteia în clasă. În plus, am făcut pregătire
profesorilor de la Universitatea din Valladolid.
Tip de școală, oraș, număr de studenți și profesori, vârsta elevilor: lucrez la școala publică
Tierra de Pinares, care este un centru rural, situat la sud de capitala Valladolid, în jur de 25
km. Mojado este o localitate de nivel socio-economic mediu. Familiile trăiesc în principal în
sectoarele serviciilor, agriculturii și industriei mici, iar populația este în jur de 3500. Din acei
3500, aproximativ 300 sunt copiii care vin zilnic la școală, de la grădiniță (3 ani) până la 6º de
școala elementară (12 ani) ). Avem în total 5 profesori de „infanitl” și 12 profesori de școală
elementară, în afară despecialiști. Suntem în total 29 de profesioniști care lucrează în acest
centru și în acest proiect. Școala Tierra de Pinares este un centru care a pariat în 2011
pentru utilizarea tehnologiei, pentru a îmbunătăți rezultatele elevilor așa cum am comentat,
în ceea ce privește competența digitală și lingvistică care este cea mai importantă pentru
noi. Nivelul mediu al studenților în ceea ce privește tehnologia este mediu-înalt. În fiecare

an, dedicăm un timp specific utilizării TIC în centru. Desfășurăm ateliere, cu diferite
organizații precum Incide, Cefide de Valladolid sau planul principal, destinate familiilor,
pentru

o

utilizare

adecvată

și

responsabilă

a

tehnologiilor

din

clasă.

Descrierea generală a proiectului și a scopului: propunerea de bune practici care ne-a adus
aici se numește Ananas 3.0: presă, radio și TV școlară. Utilizează cele trei mijloace de
comunicare: presă, radio și TV, pentru dezvoltarea competenței lingvistice și digitale. Am
fost creatorul acestei propuneri în 2011. Apoi vom vedea cum a apărut această propunere,
dar proiectul a evoluat, s-a dezvoltat și s-a îmbunătățit din propunerile făcute de elevi,
profesori și familii.
Pregătirea și implementarea proiectului: Proiectul, așa cum am mai spus, este format din
trei media: Presă, Radio și TV. În ceea ce privește presa, avem Piña Digital, în care copiii
publică știri despre experiențele pe care le au în interiorul clasei sau la nivel de centru. De
obicei facem o publicație lunar. În ceea ce privește radioul radio, avem un program numit
„Charlar por charlar” în care la fiecare 15 zile, grupuri de școală elementară și grădiniță
dezvoltă un program legat de exprimarea orală. Există răsuciri de limbă, ghicitori, poezii,
cântece, interviuri, interviuri simulate, interviuri reale, descrieri ... Toate conținuturile pe
care le lucrează anterior la clasa de spaniolă. Este de a lucra într-un mod semnificativ. În
ceea ce privește partea TV, se realizează diferite videoclipuri, fie în spaniolă, fie într-o limbă
străină, în cazul nostru în engleză. Studenții expun diferite știri din centru. Avem un program
fix care se numește Tele Mensual, care este un fel de jurnal lunar al centrului, în care copiii
explică și scrie diferite știri care s-au întâmplat în centru, știri la nivel local și știri naționale
sau internaționale. sau care sunt interesate pentru ei. Există și timp pentru sport și știri
legate de vreme. Toate într-unfoarte jucăuș, distractiv și motivant pentru copii. Le permite
să lucreze la competența lingvistică și competența digitală într-un mod foarte distractiv și
este o lucrare de grup, ceea ce ne conduce la o muncă de colaborare. Obiectivele pe care le
avem pentru acest proiect sunt trei. Una, axată pe profesori, care este cunoașterea și
utilizarea noilor resurse educaționale, în acest caz tehnologice. Un altul, în ceea ce privește
familiile. Intenționăm să creăm mai multă implicare a familiilor în proiect. Și al treilea, este
în ceea ce privește elevii care este axa fundamentală a proiectului și este îmbunătățirea
competenței lor lingvistice, folosind elemente care pentru ei sunt motivante și, de
asemenea, semnificative. Nu este același lucru pentru a lucra cu texte sau povești pe care nu

le cunosc, decât să lucreze cu experiențele lor personale, atât în centru, cât și în exterior.
Faza de management și planificare: Există o evaluare lunară a proiectului, în care
fiecare profesor, nou sau vechi, va purta aspecte semnificative de luat în considerare pentru
a îmbunătăți acest proiect. De asemenea, este foarte important să facem raportul final la
sfârșitul cursului, în care profesorii individual, elevii și familiile, printr-un formular Google, își
exprimă părerea cu privire la proiect și posibilele îmbunătățiri ale acestuia, care sunt
evaluate în cursul următor. și sunt puse în aplicare, deoarece sunt evaluate pozitiv.
Aspecte inovatoare și impact asupra metodei didactice tradiționale: începem să căutăm
ceva care copiii să aibă un sens, să fie motivați pentru a-și desfășura activitatea. Am stabilit
că tehnologia era strâns legată de dezvoltarea școlarilor noștri și am decis să luăm acest
element ca punct de plecare. Primul element pe care îl găsim împotriva proiectului a fost
formarea profesorilor sau a materialelor. Am trecut de la a avea materiale în centru pentru a
avea nevoie de alte tipuri de materiale. Din diferitele premii pe care le-am obținut, am
reînnoit toate aceste echipamente (echipe didactice, echipamente la nivel central,
multiscannere, imprimante, imprimante color, camere video, studio fotografic și video, clasă
TIC, etc ...). Aceasta s-a născut prin premiile obținute. Am fost autosuficienți în această
privință. Cu toate acestea, este adevărat că toate aceste noi resurse au nevoie de instruire
din partea profesorilor pentru a putea folosi. Din acest motiv, Centrul de instruire și inovare
educațională an de an ne-a permis să ne dezvoltăm proiectul de formare, din care fac parte
coordonator. Săptămânal sau la fiecare 15 zile, toți profesorii generau material și aplicam
fiecare dintre cunoștințele pe care le dobândeam atunci mai târziu în sălile de clasă.
Rezultatele sunt foarte pozitive. Așa cum am spus înainte, am început cu un 5,4 în
competența lingvistică în 2011 și am trecut la un 7,8 ultimul curs în testele de evaluare
individualizate din a treia școală elementară, testele LOMCE. Mai mult, am obținut un 8.2 în
testele de exprimare scrisă. Aceste rezultate ținând cont de faptul că este o medie în rândul
tuturor studenților de la 3ºcoala gimnazială, putem fi foarte fericiți și foarte mândri de toată
munca depusă de când am urcat cu mai mult de 2 puncte și jumătate cu privire la datele din
2011.
Exportabilitate în diferite contexte și potențial de utilizare de către alte instituții: Acest
proiect nu a fost exportat numai în alte centre. Știm că unele dintre colegiile care au primit
instruire au dezvoltat proiecte similare, dar este foarte ușor de transmis. Am colaborat cu
centre din SUA, Canada, Italia, Germania și chiar și alte centre spaniole, în diferite programe

de radio sau TV. Există idei pe care aceste centre le-au primit mai întâi cu mult entuziasm și
unele frici, dar, în final, le-a ajutat să dezvolte alte tipuri de muncă pe care nu știau că elevii
lor

le

vor

putea

realiza.

6. ÎNMULTIREA CU BEEBOT - „BEEBOT RACE”
Operator de implementare: Maria Felix Vela Checa
Institutul: Colegio Jesus Nazareno – Getafe
Informații despre profesor: Bună ziua, mă numesc Mª Félix Vela. Sunt profesor de grădiniță
și școală elementară. Practic această profesie de mai bine de 18 ani, ceea ce mă are în
totalitate îndrăgostită. Sunt pasionat și cred că sunt profesionist pentru această profesie.
Știam că vreau să fiu profesor de când m-am născut. Sunt profesor într-o școală amenajată
în Getafe, care aparține comunității Madrid. Școala se numește Jesús Nazareno. Sunt în
acest centru de peste 18 ani, care a fost și școala mea când eram mic. Prin urmare, am
norocul că am continuat o nouă etapă în ea, mai întâi ca student și acum ca profesor. În
prezent sunt la nivel elementar, deși majoritatea anilor mei am fost la grădiniță. Această
schimbare se datorează interesului și vocației mele pentru noile tehnologii. M-am
considerat întotdeauna un pic ciudat. Sunt un iubitor de jocuri video. Îmi place orice
electronic. Cred că societatea evoluează și că copiii evoluează la pasuri și că profesorii nu
putem ignora aceste noi tehnologii în clasă. Câțiva ani, am fost coordonatorul Centrului
meu; Coordonator TIC. Acest lucru m-a făcut să cercetez mai multe despre noile tehnologii.
Întotdeauna mi-a plăcut și un lucru duce la altul, până când interesul crește și am decis să
merg mai departe pe acest subiect. Am făcut expert în tehnologiile de învățare și
cunoaștere. M-am angajat în toate metodele noi, care sunt active, și mai ales tehnologice.
Sunt foarte interesat de faptul că copiii învață să folosească tehnologia în viața lor de zi cu zi.
De multe ori, îi oferim fără să știm de ce și este adevărat că sunt preocupat de utilizarea pe
care copiii o pot oferi tehnologiilor și cred că îi putem ajuta, de asemenea, să
îmbunătățească alte abilități.
Tipul școlii, orașul, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: În prezent, așa cum
spuneam, lucrez în clasa a II-a. Am o clasă cu 28 de studenți și în fiecare zi încerc să introduc
metodologii atractive pentru ei, în afară de caietul și cartea obișnuită,sau PDI care a fost
deja un pic învechit. Lucrez cu ei cu realitate augmentată, realitate virtuală, etc ...
Descrierea generală a proiectului și scopului: După cum am spus, anul acesta sunt în clasa a
II-a și am introdus un program de gamificare în matematică, care printr-un card, le ofer
elevilor posibilitatea de a obține ecusoane pentru a avea puterile matematice. Aceste

insigne sunt obținute prin provocări. Aceste provocări pot fi calcule, probleme sau, ca în
acest caz, se înmulțește cu BeeBot, care este de a dezvolta gândirea de calcul. M-am gândit
la asta pentru că mi se pare că problema înmulțirii este puțin dificilă pentru ei. Până la urmă,
știți conceptul, dar trebuie să învățați înmulțirile prin inimă și a fost o modalitate de a pune
puțin mai multă motivație în ideea de a învăța ceva.
Pregătirea și implementarea proiectului: Programul este foarte simplu; nu are prea multe
complicații. Ei folosesc BeeBot; Albine sau șoareci care sunt programați pentru a se deplasa
pe scânduri. Ideea este să faci o carieră în care doi colegi de clasă să se confrunte unul cu
altul. Ei părăsesc ieșirea indicată și cu unele zaruri se înmulțește. Trebuie să vă gândiți rapid
care este rezultatul și să programați albina pentru a ajunge în pătratul potrivit. Primul care
ajunge ajunge primește o stea. Când obțin 3 stele, obțin o stea de aur. Pentru a obține
ecusonul, trebuie să obțineți toate stelele de aur ale tuturor tabelelor de înmulțire. Această
activitate este destinată să se desfășoare la al treilea termen. Prin urmare, îl am gata, dar nu
l-am început cu studenții. Cu toate acestea, am început gândirea computerizată cu BeeBot
în alte activități destul de simple. Îmi imaginez, deoarece încă nu am implementat și nu pot
da un rezultat real al activității, că va fi bine primit de către studenți, deoarece orice este o
provocare pentru ei, este o activitate de motivație mai mare. Mi-ar plăcea să vă pot spune
cum a fost în viitor. O voi înregistra și vă voi spune cum a fost experiența. Până la sfârșitul
celui de-al doilea mandat sau începutul celui de-al treilea, nu începem înmulțirea. Încă mai
exersăm cu sume, scăderi, etc.

7. Codificare și creativitate
Implementing operator: Gabriella Cecchetti
Institute: IS L.L. Radice –Roma

Tipul școlii, orașul, numărul de elevi și profesori, vârsta elevilor: IS Lucio Lombardo Radice
este situat în municipiul VII Oraș. Are aproximativ 1.100 de studenți și un personal didactic
format din 100 de profesori. Este o școală bine dotată din punct de vedere tehnologic.
Fiecare clasă are un LIM. Toate sălile de clasă sunt acoperite de WIFI. Există, de asemenea, 5
laboratoare TIC în instituție. Toți elevii pot naviga gratuit pe internet ca parte a complexului
școlar.
Aproximativ 50 de elevi din 11 clase diferite s-au alăturat proiectului. 70% dintre participanți
au fost întotdeauna prezenți la activitatea propusă, aproximativ 20 de elevi au devenit tutori
ai altor elevi din toate cele 11 prime clase în timpul „orei de codificare” organizată la școală
în perioada decembrie-ianuarie; aproximativ 8 elevi au devenit și tutori la Fondazione
Mondo Digitale și în alte institute.Rezultatele au fost foarte încurajatoare pentru impactul
propus asupra participanților la inițiativă.Rezultatele au fost foarte încurajatoare privind
impactul asupra participanților și îmbogățirea curriculei.
Descrierea generală a proiectului și scopului: Experiența realizată de Institut face parte
dintr-un proiect mai larg, promovat de Fondazione Mondo Digitale, în colaborare cu
Microsoft pentru a accelera realizarea egalității de șanse în sectorul științific și tehnologic.
Institutul Lucio Lombardo Radice este de fapt un hub al proiectului numit „Coding Girl”. Un
proiect care vizează depășirea stereotipurilor de gen în știință și tehnologie, apropierea
femeilor de programare (codare) și utilizarea profesională a noilor tehnologii, pentru a
depăși decalajul feminin în profesiile TIC.
Prin mediul de învățare „SCRATCH.MIT.EDU”, studenții explorează și descoperă codificarea,
folosind instrumente ușor de utilizat, care nu necesită abilități avansate în utilizarea
calculatorului. Cu Scratch elevii au creat povești interactive, jocuri și animații și au împărtășit
creațiile cu ceilalți membri ai comunității.
Studenții au început să gândească creativ, să raționeze într-un mod sistematic și să lucreze
în colaborare: toate abilitățile esențiale pentru cei care trăiesc în secolul XXI. Studenții au
fost conduși inițial de un antrenor, iar prin munca de grup și hackathons s-au implicat

imediat: dezvoltă povești scurte. Au ilustrat apoi activitățile către părinții lor în timpul
OpenDay-ului

școlii.

Se vor atinge următoarele obiective:
-

Încurajați creativitatea pentru a promova învățarea abilităților logice de bază

-

Promovarea gândirii computationale ca strategie de învățare

-

Sprijinirea și promovarea dezvoltării abilităților digitale ale elevilor

și implementarea proiectului: Mediul de învățare gratuit și online „SCRATCH.MIT.EDU”,
dezvoltat de Grupul de grădiniță pe tot parcursul vieții al Laboratorului Media MIT.
Metodologii didactice utilizate: lecție scurtă dirijată de un antrenor în limba engleză, lucru în
grup de la egal, activități de tutorat în rândul studenților, tutoriale video, învățare
cooperativă, competiții între studenții Institutului, hackathon (computer maraton) între
studenții diferitelor instituții de la Fondazione Mondo Digitale și Universitatea din Tor
Vergata. Materialele didactice au fost create, în principal în limba engleză.
Efectul proiectului: experiența îmbunătățește abilitățile computerizate ale componentei
feminine, cu programe intense, favorizează creativitatea și exprimarea emoțiilor. A rezultat
o experimentare care a îmbogățit predarea, creând sinergie și cooperare între cadrele
didactice, care cu acest proiect a dezvoltat în continuare capacitatea de a proiecta o predare
interdisciplinară.
De asemenea, studenții de sex feminin arată o apreciere puternică pentru experiența
acumulată. Pentru aceste fete codificarea a devenit o abordare a vieții, deoarece deschide
mintea și oferă o viziune asupra viitorului.

8. Curs PON - Povestire între pasiune și afaceri

Operator de implementare: Antonietta D’Oria Institut: Institutul Comprensivo
Marconi - Castelfranco Emilia
Informații despre profesor, tipul școlii, orașul, numărul de elevi și profesori, un număr de
studenți:Cursul a implicat 30 de elevi din clasa a II-a din clasa I (în jur de 12 ani). Profesorii și
tutorii care au implementat experiența au fost selectați printr-un anunț public. Profesorul
Miceli a fost tutorele cursului; profesorul de referință a fost prof. univ. Antonietta D’Oria,
coordonatoarea, învățătorul Vilma Baraccani.
Descrierea generală a proiectului și scopul: odată cu proiectul Povestire, între pasiune și
afaceri, este prevăzută o sarcină reală care vizează cunoașterea directă a unor companii de
producție, companii de inginerie, artizani, evaluatori, fondatori de proiecte noi, a teritoriului
unde studenții trăiesc prin producerea unei povești digitale. Necesitatea consolidării
competențelor expresive și comunicative eficiente și mai puternice este crescută prin
valoarea ghidătoare a activității pentru a oferi elevilor elemente sigure și solide, în vederea
alegerii conștiente a liceului lor, favorizând astfel succesul academic, căile de orientare și
activarea primului etapele muncii și învățarea referitoare la școală.
Pregătirea și implementarea proiectului: Proiectul a fost realizat cu fondurile P.O.N., Planul
operațional național. Întreaga activitate a proiectului a fost realizată după-amiaza, ca
activitate extracurriculară, pentru a îmbogăți oferta educațională și pentru a contrasta
dispersia scolastică.
Managerul, Vilma Baraccani, spune că pregătirea a fost structurată în 3 sesiuni:
-

14 ore de curs

-

10 ore de laborator

-

6 ore de producere a informațiilor și a rezultatelor comunicării

Băieții au vizitat companiile, au intervievat antreprenori, și-au aprofundat cunoștințele
despre ciclurile de producție. Studenții au dezvoltat chestionarele sondajului, folosind
Google © Forms și MovieMaker © pentru crearea videoclipurilor. Mai mult, au învățat să
efectueze analiza datelor și prezentarea lor cu Google © Prezentare, Google © Doc. De
asemenea, au fost petrecute numeroase ore din călătorie, menite să îmbunătățească
utilizarea instrumentelor digitale pentru susținerea poveștii.

Doi studenți care au participat la proiect - Anita și Mubarak - dau mărturie despre
experiența acumulată, exprimând o mare satisfacție pentru progresele înregistrate. În
special, este cunoașterea aplicațiilor noi și, în special, MovieMaker ©, precum și vizitele
companiilor care au atras interesul studenților. Ambele mărturii consideră că au dobândit o
mai bună conștientizare a posibilelor locuri de muncă pe care trebuie să le facă adulți și a
cursurilor de pregătire care se potrivesc cel mai mult intereselor lor. O evaluare continuă a
interesului și participării elevilor, evaluarea și autoevaluarea produselor va fi realizată în
hârtie (broșură) și în format digital.
Materiale / resurse utilizate pentru implementarea activității
Îndeplinirea unei sarcini de realitate este prevăzută prin vizitele studenților la uzine,
interviuri cu oameni de afaceri din zona locală, vizite educaționale la colecțiile de artă.
O poveste va fi asamblată, folosind diferite limbaje, digitale sau nu, conform tehnicii de
povestire.
Mai multe aplicații ale GSuite pentru educație vor fi utilizate pentru colectarea și redactarea
primelor povești, fie autonom, fie colectiv. (DOC Google, Prezentări Google, Formulare
Google, pentru pregătirea interviurilor). Alte aplicații utilizate:


CANVA, pentru crearea ziarului final.



SUTORI, pentru colectarea tuturor lucrărilor studenților și vizualizarea în format blog.



POWER POINT pentru documentarea experiențelor.



WORD și GOOGLE DOC pentru redactare.



MOVIE MAKER și rapid pentru realizarea videoclipului final.

Aspecte inovative și impact asupra metodei didactice tradiționale:
Proiectul are un impact consecvent asupra consolidării competențelor expresive și
comunicative eficiente și mai puternice în rândul studenților. Impactul pozitiv este cauzat în
principal de valoarea orientativă a activității de a oferi elevilor elemente sigure și solide,
pentru a le permite să aleagă în mod conștient liceul lor, stimulând astfel succesul academic,
căile de orientare și activarea primilor pași de muncă și școală. - Învățare înrudită. Cel mai
interesant element inovator constă în posibilitatea de a îmbunătăți nu numai competența
de producție scrisă și orală, dar și creșterea gradului de conștientizare a elevilor de a utiliza
instrumente multimedia folosite pe lângă o primă abordare de învățare și de învățare legată
de școală.

