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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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INTRODUCERE 

De mulți ani, dezbaterea referitoare la nevoia de a maximiza beneficiul  pe care 

inovația digitală ar putea-o aduce la fiecare nivel al educației şcolare, rămâne o problemă 

principală.Multe discuții au încercat să clarifice ce strategii ar putea conduce la exploatarea  

potențialului rămas incă neexprimat. Pe de-o parte, exista nevoia de a găsi un echilibru între 

voința de a menține o linie de continuitate a tradiției, ferind-o totodată de riscurile unei 

transformări necontrolate şi dorința de a explora oportunitățile pe care dispozitivele digitale 

le-ar putea aduce în viața noastră, ca o modalitate de extindere a sensibilizării relației dintre 

elevi şi profesori, transformând  clasele într-un spațiu nou şi mai mare. 

In ciuda relației dialectice între progresivism şi tradiționalism, astăzi un număr de 

factori subliniază cum noile strategii şi modalități de gândire au nevoie să fie dezvoltate  

pentru a raspunde provocărilor cu care se confruntă sistemele scolastice moderne, care nu 

pot fi ignorate. 

În decursul ultimilor zeci de ani, s-a observat o continuă expansiune şi transformare 

a sistemelor educaționale, datorită investițiilor economice în creştere ale țărilor dezvoltate 

care consideră educația”un ingredient indispensabil al modernizării şi progresului”.Totuşi , o  

schimbare tehnologică  pozitivă şi concretă menită să producă schimbări  în sistemul 

educațional implică mobilizarea multor actori şi factori diferiți (Heppell,2016). 

Tensiunea existentă între tradiție şi educație nu ar trebui să transforme dezbaterea 

asupra viitorului învățării, într-un subiect controversat, distrăgându-se atenția de la impactul 

pozitiv pe care l-ar putea garanta integrarea oportunităților digitale în didactica tradițională. 

Canvass+ are exact acest obiectiv: identificarea unei serii de bune practici şi exemple 

pozitive care ar putea fi o sursă de inspirație pentru alți profesori şi elevi care vor include 

tehnologiile digitale în orele lor de curs, consolidându-şi competențele TIC  în scopuri 

didactice, sporindu-şi abilitatea de a folosi  învățarea vizuală în timp ce procesul de învățare 

se personalizează. Având acest obiectiv, noi vom proiecta o cale şi o serie de instrumente 
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care ne vor permite să ghidăm, să formăm şi să sprijinim profesorii şi formatorii  în crearea 

unei legături între tehnologie şi activitățile de învățare. 

Provocarea este de a selecta cele mai bune scenarii, în care profesorii şi formatorii, 

să poată să proiecteze un proces de învățare pozitiv cu ajutorul tehnologiilor digitale, 

identificând şi exportând cele mai interesante idei şi practici şi încercând să le folosească în 

alte contexte. Scopul acestei operațiuni este de a crea un document care să poată servi 

drept ghid, orientându-i pe profesorii interesați de  acest peisaj complex şi oferind cititorilor 

informațiile esențiale pentru a putea defini planul de acțiune general al proiectului 

CAnVASS+. Având acest obiectiv, am inițiat un studiu  comparativ  asupra bunelor practici  

folosite la integrarea tehnologiei în didactica tradițională.Prezenta cercetare vrea să 

stabilească o bază valoroasă pentru identificarea unei căi de creştere a relevanței 

progresului  digital şi tehnologic folosite la imbunătățirea  metodologiilor de predare. 

Pentru a înțelege care este cea mai bună direcție, partenerii noştri au făcut un 

sondaj în Spania, România, Italia şi Grecia, colectând 32 bune practici (8 din fiecare țară) 

care ar putea servi drept sursă de inspirație pentru diseminarea experiențelor de 

succes.Studiul care are atât o funcție cognitivă cât şi educțională, a contribuit la crearea 

acestui e-book, care va include atât rezultate ale analizelor fenomenografice cât şi 

descrierea celor 32 de practici analizate, după cum au fost  raportate direct de către 

referentul  de implementare. 
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ANALIZA 

Felurile în care profesorii  şi formatorii interacționeaza cu elevii în clase s-a schimbat 

simțitor în ultimii zeci de ani, într-un ritm care a cunoscut o rapiditate exponențială în ultimii 

zece ani.Transformările aduse de mediul digital fiecărui proces  social a implicat de 

asemenea instituțiile educaționale, creând noi dinamici care au modificat atât didactica 

tradițională cât şi relația dintre profesor şi elev.Dificultatea arătată de multe instituții 

şcolare  în dezvoltarea unei strategii complete pentru integrarea şi valorizarea 

instrumentelor şi tehnologiilor  digitale în programele de învățare, se datorează faptului că 

există o neîncredere generală  în noile  oportunități oferite de această evoluție . 

Frecvent obstrucționate de ”măsurile regresive care se orientează către elementele 

de bază şi marginealizează media”, sectorul şcolar a răspuns lent la schimbările  din cadrul 

social şi media, eşuând în exploatarea efectelor pozitive ale acestei transformări. În  ciuda 

acestor deficiențe, de-a lungul timpului un număr de bune practici au arătât câți profesori şi 

câte şcoli s-au implicat în dezvoltarea gândirii creative pentru  a aplica noile tehnologii în  

locul didacticii tradiționale, răspândind stimuli fundamentali, necesari pentru a începe 

treptat transformările generale. 

Obiectivul analizei noastre este de a identifica aceşti stimuli menționați anterior, 

încercând să înțelegem care sunt punctele comune care unesc aceste națiuni caracterizate 

prin sisteme educaționale diferite şi prin  nivele de progres digital diferite. Suntem 

încrezători că în acest fel va fi posibil să identificăm o legătura între concepte  şi interpretări 

diferite.Metodele fenomenografice de cercetare au  trasătura pozitivă  de a ne permite să 

realizăm o analiză calitativă asupra acestor concepte  diferite, având astfel posibilitatea de  a 

identifica elementele cheie ale abordării  învățării, ale abordării predării, înțelegând ce se 

descoperă în clasă şi mai mult în general, despre fiecare subiect general învățat în societate 

despre sistemul educațional. 

Abordările fenomenografice în cercetare au ambiția de a descrie cum grupuri de 

indivizi înțeleg şi chiar dau sens fenomenelor.După cum afirmă Ference Marton, unul din 

fondatorii şi cel mai important, unul dintre dezvoltatorii acestei paradigme a cercetării, 
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fenomenografia tinde să reprezinte “variațiuni ale concepțiilor oamenilor  despre unele  

fenomene ale lumii înconjurătoare”, studiate nu într-un sens static, ci în evoluția lor 

dinamică. 

In acest cadru teoretic, datele colectate reprezintă unul dintre cele mai frumoase 

pasaje:concepțiile şi viziunea asupra lumii ale individului sunt în centrul  investigației. Este 

fundamental ca intervievații  să-şi expună experiențele, vorbind  liber şi oferind informații 

care provin din experiența lor directă.Cel care ia interviul va avea sarcina să surprindă cadrul 

general al conversației:sperând că, după ce s-a stabilit  o atmosferă de încredere, 

intervievatul va oferi  informații  personale şi opinii în ceea ce priveşte activitățile . Dându-i 

posibilitatea să vorbeasca liber ne va permite nouă să avem o perspectivă generală: din 

acest motiv s-ar putea să fie mai util să punem întrebări deschise decât să ne concentrăm pe 

detalii specifice. 

În contextul Canvass+, profesorii au fost contactați în urma unei selecții riguroase a 

abordării bunelor practici în fiecare dintre cele patru națiuni implicate în cercetare. 

Cercetarea inițială a condus la identificarea a 8 dintre cele mai interesante practici  în fiecare 

țară, împărțite într-o serie de macro-arii care au fost deja  menționate. 

În fiecare din cele patru țări, organizațiile partenere reprezentând şcoli şi instituții 

educaționale (Colegiul Las Chapas în Spania, IISarandi în Italia, Şcoala Vocațională a 4 

Esperino din Heraklion Grecia, Liceul Tehnologic de Transporturi din România) au realizat 

interviurile cu reprezentanții  bunelor practici selectate, acestea fiind formate din interviuri 

filmate cu scopul de a oferi informații generale despre practicile pe care le folosesc, 

exprimându-şi deschis percepțiile, ideile şi viziunile în ceea ce priveşte activitățile pe care le-

au realizat cu elevii. Conținuturile au fost ordonate în funcție de un numar de caracteristici 

comune: descrierea profilului profesorului care implementează bunele practici, descrierea 

instituțiilor unde practicile au avut loc, descrierea generală a proiectului, a implementării şi 

a planificării, trăsăturile inovatoare, potențialul exportabil. Este important să menționăm că 

aceste informații nu au fost colectate într-un mod schematic,  ci au fost elaborate într-o fază 

de raportare pentru a se plia pe criteriile de colectare a informațiilor prezentate în interviuri. 
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Multumită acestei abordări informale, a fost posibil să obținem o serie de informații 

cu  privire nu numai la detaliile specifice sau tehnice  ale practicilor din fiecare țară, dar care 

de asemenea, au legatură cu aşteptările şi ideile din spatele fiecarei bune practici. La 

sfârşitul  fazei de interviu, interviurile au fost traduse şi colectate de către ERIFO în acest 

document, totodată  ERIFO organizând toate materialele oferind o gama largă de idei şi fiind 

o sursă de inspirație. 

În tabelele propuse în paginile urmatoare, vă vom oferi o scurtă sinteză a muncii 

depuse de parteneri, care poate fi găsită şi în versiunea în limba engleză şi care va fi tradusă 

în toate limbile țărilor partenere înainte de sfârşitul proiectului. Rezumatul propune o listă a 

celor mai interesante descoperiri ale cercetării, privind obiectivele inovației şi o serie de 

categorii care vor fi folosite pentru a expune conținuturi inovative şi practici câştigate de 

analiza produselor care vor fi elaborate ca parte a proiectului CAnVASS+. 

 



A) CLASELE DIGITALE SI CUM SA FOLOSIM TEHNOLOGIA IN PERSONALIZAREA INVATARII 

TARA DENUMIREA PRACTICII PROFESOR SCOALA VARSTA ELEVILOR OBIECTIV CATEGORII RELEVANTE 

GRECIA Predarea Grupelor de Sânge, folosind  TIC E. Geourgoulakis Liceu Gouves, Creta                Elevi 15-18 ani Folosirea resurselor  de pe 
internet la ore pentru a şti cât de 

important este să cunoşti mai 
multe despre grupele de sânge şi 

importanța transfuziei 

A) Acces  mai larg la date şi 
informații 
B) Importanța abordării  non-
convenționale în activitățile  de 
predare 
c)Activități de joc 

GRECIA Exerciții interactive folosind metoda Hot 
Potatoes 

G. Astrinaki Şcoala Vocațională  
Rethymno, Creta 

Elevi 15-18 ani Oferirea de oportunități elevilor 
pentru a exersa limbajul prin 

intermediul software 

A) Mai multe oportunități de 
stilmulare a conştiinței de sine şi  
a stimei de sine. 
B) Mai multe strategii de 
stimulare a creativității 
C) Activități de joc  

ROMÂNIA  Folosirea platformei educaționale TIC în 
domeniul  transporturi 

Violeta  Lungescu Colegiul Național 
“Jean Monnet”, 

Ploieşti 

               Elevi 6-18 ani Modernizarea orelor prin 
intermediul tehnologiilor     

digitale, împărtăşind informațiile 
pe o platform web 

A) Mai multe oportunități de 
stilmulare a conştiinței de sine şi  
a stimei de sine. 
B) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea 
C) Importanța creşterii 
participării şi deschiderii către 
nou 

ROMÂNIA Aplicarea metodelor digitale în timpul orelor 
de matematică, în cadrul activităților de 

performanță şi a proiectelor şcolare 

Mălina Stegăroiu Colegiul Național 
Mihai Viteazul, 

Ploieşti 

Elevi 12-18 ani Folosirea platformelor digitale la      
orele de matematică, în special în 
timpul exercițiilor 

A) Metode mai bune de a 
stimula munca în echipă, spiritul 
de echipă, colaborarea  
B) Tehnologiile digitale oferă mai 
multe posibilități de a intra în 
contact cu elevii  
C) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
 

SPANIA I-Pad Art – Comic tu insuți S. Lopez Diaz Colegiul Tierrallana - 
Huelva 

Elevi max 5 ani Utilizarea I-Pads la ore pentru 
reproducerea expresiilor faciale în 
orele de artă, învățând cum să 
desenăm emoții şi sentimente 

A) Tehnologiile digitale oferă mai 
multe posibilități de a intra in 
contact cu elevii 
B) A învăța munca bazată pe 
proiecte 

SPANIA Profesor Utonio ne ajută să călătorim în 
trecut 

S. Carratalà Rios Colegiul Penyagolosa - 
Borriana 

Elevi max 5 ani Folosirea realității virtuale şi 
argumentate  pentru a crea 

experimente în clasă 

A) Mai multe oportunități de 
stilmulare a conştiinței de sine şi  
a stimei de sine. 
B) A învăța munca bazată pe 
proiecte 

ITALIA Învățând Matematica în  Era Internetului C. Marchesano 
E. Perucca 

IIS F. Caffè - Roma Elevi 14-19 ani Folosirea resurselor web şi a 
lecțiilor video pentru elevii cărora 
le este greu să ia parte la ore 

A) Îmbunătățirea soluționării 
problemelor şi a gândirii critice 
B) Importanța abordării  non-
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convenționale în activitățile  de 
predare 
C) Mai multe oportunități de 
stilmulare a constiinței de sine şi 
a stimei de sine 

ITALIA O zi in oraş M. Di Seri IC A. Rosmini- Roma           Elevi 6-13 ani  Utilizarea dispozitivelor digitale 
pentru stimularea practicilor 

educației inter-pares 

A) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
B) Abordarea interdisciplinară în 
inovație şi educație 

ITALIA Ali di Carta – Aripi de hârtie S. Zaccagnini 
M. Gianiorio 
M. Biasion 

IIS Sarandì - Roma           Elevi 15-16 ani Cercetare cu ajutorul 
dispozitivelor digitale asupra 
temei principale: zborul uman 

A) Metode mai bune de a 
stimula munca în echipă, spiritul 
de echipă, colaborarea 
B) Mai multe oportunități de 
stilmulare a conştiinței de sine şi 
a stimei de sine  
C)  Importanța abordării  non-
convenționale în activitățile  de 
predare 

 

 

B) ABORDAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN PROVOCARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR SUPERIOR ŞI IMPACTUL ASUPRA PROGRAMEI ŞI IMPLICARE A ELEVILOR ŞI 
PĂRINŢILOR 

TARA DENUMIREA PRACTICII PROFESOR SCOALA VARSTA ELEVILOR OBIECTIV CATEGORII RELEVANTE 

GRECIA Pixton- povestiri despre emoții S. Vasilakis 2nd HS of Agios 
Nikolaos, Creta 

Elvi 12-15 ani Crearea de poveşti video animate 
pentru exprimarea emoțiilor în 

clasa, forțându-i pe elevi să 
creeze un scenariu sub presiune 

 

A) Îmbunătățirea posibilităților 
de exprimare a sentimentelor şi 
emoțiilor. 
B) Mai multe strategii de 
stimulare a creativității 
C) Abordare interdisciplinară în 
inovație şi educație 

GRECIA Aplicații web şi scriere colaborativă în graiul 
modern grecesc 

O. Karadaki Liceul  Vamos, Creta Elevi 16-18 ani Aplicatii web şi scriere 
colaborativă în echipe, având ca 

obiectiv producerea de texte 
colective 

A) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea 
B) Tehnologiile digitale oferă mai 
multe posibilități de a intra in 
contact cu elevii 

ROMÂNIA Aplicarea metodelor de predare digitală şi 
utilizarea instrumentelor în timpul orelor de 

ştiinte sociale 

Ruxandra Grancea Colegiul Național 
“NichitaStănescu”, 

Ploieşti 

                  Elevi 10 -18 ani Elevii sunt implicați în crearea 
propriei lor formări, dezvoltări si 
învățări, abordând material după 

bunul lor plac 

A) Acces mai larg la date şi 
informații 
B) Importanța crescută a 
participării şi deschiderii spre 
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 nou 

ROMÂNIA Webquest Anca Tănase  Colegiul Spiru Haret 
Ploieşti 

Elevi 15-18 ani Aplicatia Webquest este o 
modalitate de a motiva elevii să 

facă cercetări interesante pe 
internet 

A) Acces mai larg la date şi 
informații 
B) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
C) Îmbunatățirea posibilităților 
de creare a formelor adaptate de 
învățare 

ROMÂNIA Utilizarea metodelor digitale în timpul 
orelor de mtematică penru clasele IX-XII şi 

de asemenea în proiecte şcolare 
educaționale 

Felix Tuinete Colegiul  Tehnic 
“Toma Socolescu”, 

Ploieşti 

Elevi 14 + Utilizarea resurselor digitale la 
orele de matematică pentru a 

personaliza sarcinile într-un mod 
competitiv 

A) Importanța crescută a 
participării şi deschiderea spre 
nou 
B) Îmbunatățirea posibilităților 
de a crea forme adaptate de 
învățare 
C) A învăța munca bazată pe 
proiecte 

SPANIA Să înțelegem factura electrică J. Rodriguez Morillo Col. ECOS Resuelto             Elevi  13-14 ani Elevii învăță cum funcționează 
factura de electricitate, prin 

calcularea ei la ore prin 
intermediul dispozitivelor digitale 

A) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
B) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea 

SPANIA Un  Robot in clasa M. Del Mar Col. Monaita - 
Granada 

Elevi 11 ani 
 

Utilizarea programării dronelor 
pentru rezolvarea de problemelor  

şi dezvoltarea gândirii critice 

A) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea 
B) Îmbunatățirea rezolvării de 
probleme şi a gândirii critice 
C) Importanța crescută a 
participării şi deschiderii spre 
nou 

ITALIA Observatorul  Pierre Auger  I. Veronesi L.S.S. Mancini - 
Avellino 

Elevi 17-18 ani Participarea  la o competiție între 
şcoli pentru colectarea de date 

despre originea universului 

A) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua  
B) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea 

ITALIA AURAT – Adaugă un Robot pe masă L. Pagani ISIS C. Facchinetti - 
Castellanza 

Elevi 15-19 ani 
 

Utilizarea roboticii pentru a 
creşte munca în echipă şi 
abilitățile de rezolvare a 

problemelor 

A) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea  
B) Importanța abordării  non-
convenționale în activitățile  de 
predare  
C) A învăța munca  bazată pe 
proiecte 
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C) EXPERIENŢE ALE PERSONALIZĂRII ÎNVĂŢĂRII  PRIN ÎNVĂŢAREA VIZUALĂ 

TARA DENUMIREA PRACTICII PROFESOR SCOALA VARSTA ELEVILOR OBIECTIV CATEGORII RELEVANTE 

GRECIA Crearea video  a legumelor comestibile 
cretane 

I. Fragkiadakis 
K. Abatzi 

HS Agioi Deka, Creta                          Elevi 14-16 ani Dezvoltarea abilităților elevilor în 
colectarea informațiilor prin 

surse audio şi video 

A) Mai multe strategii de 
stimulare a creativității 
B) Îmbunatățirea posibilităților 
de a crea forme adaptate de 
învățare 
C) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea  

GRECIA Predarea limbii engleze folosind filme de 
scurt metraj-Cinema interactiva 

N. Bekiaris 1st Voc. School Agios 
Nikolaos, Creta 

                  Elevi 15-19 ani Motivarea elevilor în a face 
propriile filme de scurt metraj pe 

tema problemelor globale 

A) Importanta creşterii 
participării şi deschiderii la nou 
B) Mai multe strategii de 
stimulare a creativității 
C) Metode mai bune de a stimula 
munca în echipă, spiritul de 
echipă, colaborarea  

ROMÂNIA Metoda Clasei Inversate Andreea Miu Agr. Tech HS - 
Barcanesti 

            Elevi 12-16 ani A da posibilitatea elevilor de a 
lua parte la  ore în care se 

foloseşte Metoda Clasei Inversate 

A) Importanța abordării  non-
convenționale în activitățile  de 
predare  
B) Importanța crescută a 
participării şi deschiderii spre 
nou 

ROMÂNIA Folosirea calculatorului pentru a prezenta 
diferite tutoriale, experimente virtuale şi 

imagini microscopice 

Laura Nedelcu Liceul Tehnologic de  
Transporturi , 

Ploieşti 

Elevi 14+ Transformarea orelor 
tradiționale în noi spații 

interactive 

A) Mai multe strategii de 
stimulare a creativității 
B) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua  

SPANIA Implementarea Tehnologiei de Invățare prin 
Provocare 

C. Iriarte CB Adharaz - 
Espartinas 

                      Elevi 15-17 ani Învățarea  funcțiilor de nutriție 
prin intermediul Tehnicii Clasei 
inversate 

A) Îmbunătățirea posibilităților 
de creare a formelor adaptate de 
învățare 
B)Abordare interdisciplinară in 
inovație şi educație 

SPANIA Atingerea Minecraft G. Garcia 
Fernandez 

M. Portela Iglesias 

C.I. Sek Atlantico - 
Poyo 

 
Eleivii 12 ani 

Utilizarea mediilor virtuale 
pentru stimularea noilor căi de 

exprimare şi finețe 

A) Îmbunătățirea posibilităților 
de creare a formelor adaptate de 
învățare 
B) Importanța crescută a 
participării şi deschiderii spre 
nou  
C) Importanța abordării  non-
convenționale în activitățile  de 
predare 

ITALIA De la 1 la 1000 poveşti de spus A. Aniceto IPS M. Pantaleoni - 
Frascati 

Elevii 15-17 ani Implicarea elevilor în scrierea şi 
realizarea unei serii-web,urmând 

A) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
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L. Bredice toate fazele realizării ei B) Mai multe oportunități de 
stimulare a conştiinței de sine şi 
a stimei de sine 
C) Importanța creşterii 
participării şi deschiderii la nou 

ITALIA MATHISIS – Gestionarea învățatului  
afectiv prin Metoda atomilor inteligenți şi a 
interacțiunilor Inteligente 

C. Mancini IC R.Levi Montalcini - 
Roma 

Elevi 12-16 ani Utlizarea Tehnologiilor  Avansate 
pentru a stimula implicarea 

elevilor cu deficiențe  de învățare 

A) Mai multe oportunitati de 
stimulare a constiintei de sine si 
a stimei de sine 
B) Importanța abordărilor non-
convenționale in activitățile de 
predare 
C) Îmbunătățirea posibilităților 
de creare a formelor adaptate de 
învățare 

ITALIA Didactică și scenarii: poveste de învățare e 
ASL 

M. Mascheretti IIS E. Torricelli – 
Roma 

Elevi 17-18 ani Promovarea cunoștințelor 
istorice și a unei culturi a 

cercetării prin analiza datelor 
colectate online, a filmelor și a 

textelor literare referitoare la un 
teritoriu, pentru formarea 
procesului de recalificare 

A) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
B) Importanța abordării  non-
convenționale în activitățile  de 
predare 
C) A învăța munca  bazată pe 
proiecte 

 

D) CONSTRUIREA DE NOI COMPETENŢE DIGITALE CARE AU LEGATURĂ CU LOCUL DE MUNCĂ ŞI IMPACTUL SĂU  ASUPRA PROGRAMEI 

TARA DENUMIREA PRACTICII PROFESOR SCOALA VARSTA ELEVILOR OBIECTIV CATEGORII RELEVANTE 

 GRECIA Avantajele folosirii Wikipedia ca un 
instrument de predare 

A. Droubogianni 1st Gen. Lyc of 
Rethymno, Creta 

Elevi 15-17 ani Promovarea unei utilizări mai 
critice a surselor web pentru 

dezvoltarea unei comunități de 
bune practice şi a unei noi misiuni 

educaționale 

A) Acces mai larg la date şi 
informații 
B)  Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
C) Metode mai bune de a 
stimula munca în echipă, spiritul 
de echipă, colaborarea  

GRECIA Utilizarea combinata Lego Mindstorms NXT 
şi App Inventor pentru ca programatorii 
incepători să invețe conceptele de bază 

S. Papadakis 5th Gen. Liceu 
Heraklion, Creta 

Elevi 16-18 ani Crearea de noi strategii pentru 
introducerea studenților in 

cursurile de programare 

A) Importanța abordărilor non-
convenționale in activitățile de 
predare 
B) Tehnologiile digitale oferă 
posibilități mai mari de a intra în 
contact cu elevii 
C) Importanța creşterii 
participării şi deschiderii la nou 

ROMÂNIA Motivație nouă pentru a invăța prin 
intermediul TIC 

Adriana Albu Liceul Tehnologic 
Administrativ şi de 

Elevi 12-16 ani Dezvoltarea instrumentelor  A) Tehnologiile digitale oferă 
posibilități mai mari de a intra în 
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Servicii “Victor  
Slăvescu”, 

Ploiesti 

contact cu elevii 
B) Importanța creşterii 
participării şi deschiderii la nou 
C) Îmbunătățirea soluționării 
problemelor şi a gândirii critice 

ROMÂNIA Monitorizarea activitătii şoferului prin  
TiS Office 

MădălinaTuinete Liceul Tehnologic de  
Transporturi , 

Ploieşti 

     Elevi de la 14 ani + Folosirea tehnologiilor pentru 
monitorizarea activității 

conducătorilor auto în cadrul 
orelor de specialitate din 

domeniul transporturi 

A) Îmbunătățirea soluționării 
problemelor şi a gândirii critice 
B) Importanța abordărilor non-
convenționale în activitățile de 
predare 

SPANIA Piña 3.0: Presa,  Radio şi Tv pentru 
Competențe Lingvistice 

J. Rey Diez Col. Pub. Tierra de 
Pinares 

Elevi 6-12 ani Copiii pot publica ştiri pe baza 
experiențelor din clasă pentru a 
obține competențe lingvistice 

A) Îmbunătățirea posibilităților 
de creare a formelor adaptate 
de învățare 
B) Importanța abordărilor non-
convenționale în activitățile de 
predare 

SPANIA Inmulțirea cu  BEEBOT:Cursa  BEEBOT  M.F. Vela Checa C. Jesus Nazareno - 
Getafe 

  Elevi clasa a  II a Permiterea elevilor de a 
descoperi abilitățile computeriale 
prin intermediul unui soft 

A) Importanța abordărilor non-
convenționale în activitățile de 
predare 
B) Activități de joc 

ITALIA Codificarea şi Creativitatea G. Cecchetti IS L. Lombardo 
Radice - Roma 

 Elevi 14-18 ani Utilizarea mediului de învățare  
pentru descoperirea activităților 

de  codificare şi creare de 
povestioare şi  jocuri interactive 

A) Activități de joc 
B) Importanța abordărilor non-
convenționale în activitățile de 
predare 
C) Importanța creşterii 
participării şi deschiderea la nou 

ITALIA Curs PON – Povestirea  între Pasiune şi 
Afacere 

A. D’Oria IC G. Marconi – 
Castelfranco Emilia 

Elevi -12 ani învățarea elevilor să realizeze  
sondaje şi interviuri în cadrul unei 

companii, să realizeze analiza 
datelor prin intermediul 

dispozitivelor digitale 

A) Îmbunatățirea abilităților  de  
filtrare a datelor şi de a  evalua 
B) Mai multe oportunități în 
crearea stimei de sine şi a 
conştiinței 
C) Îmbunătățirea posibilităților 
de exprimare a sentimentelor şi 
emoțiilor. 

 




