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Obiective: 

 a aduce laolaltă şi a dezvolta mai departe conţinuturi, servicii și practici privind 

învăţarea pe tot parcursul vieții; 

 crearea de scenarii specifice educaţiei folosind platformele și uneltele de învăţare 

specifice; 

 promovarea contribuţiei IT în asistarea dezvoltării de competenţe. 

Ariile curriculare implicate: 

 pedagogie; 

 competenţe digitale; 

 proiectarea bazată pe investigaţie; 

 competenţe managerial; 

 competenţe lingvistice. 

Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul 

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia.  

Principalul scop al cursului a fost realizarea de scenarii educaţionale bazate pe conceptele de 

creativitate şi joc.   

Proiectele realizate în cadrul cursului au fost publicate pe portalul Open Discovery Space 

(www.opendiscoveryspace.eu). 

Metodele de evaluare si de diseminare folosite: 

 presa locală „Jurnalul bihorean”, precum şi în media online (ovidan.ro, iteach.ro, 

forumul didactic.ro, forumul edu.ro, forumul ANPCDEFP); 

 la elevii clasei a XI-a A (diriginte), precum şi în cadrul şedinţelor cu părinţii; 

 articol în revista şcolii “Lăzăriştii” şi pe site-ul şcolii; 



 în calitate de membru al comunităţii Open Discovery Space poate partaja resurse 

educaţionale cu peste 3500 de profesori din diverse şcoli. 

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

 creşterea interesului profesorilor în formarea continuă şi stimularea interesului pentru 

învăţarea limbilor străine; 

 creşterea prestigiului şcolii noastre la nivel naţional; 

 creşterea motivăţiei elevilor de a învăţa noi programe, şi limbi străine, de a aplica la 

diferite proiecte europene, pentru a fi în pas cu noua tehnologie; 

 creşterea prestigiului şcolii noastre în rândul elevilor şi a părinţilor; 

 stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor;  

 conştientizarea rolului jocurilor şi a scenariilor educaţionale la clasă; 

 cunoaşterea altor sisteme educaţionale şi culturi din spaţiul european. 

Caracterul inovator: 

 realizarea de scenarii educaţionale bazate pe investigare, creativitate și joc; 

 jocuri bazate pe localizare; 

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la 

nivelul parteneriatului: crearea de lecţii bazate pe un scenariu educaţional ce va permite 

elevilor să atingă obiectivele educaţionale propuse pe o cale proprie, folosindu-şi creativitatea 

și nu unidirecţional, după un set de instrucţiuni prestabilit. 
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