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Obiective: 

 dezvoltarea de practici inovative în educaţia pentru mediu prin: educaţia pentru 

mediu; 

 educaţia adulţilor. 

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

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia”: 

 „O lume fără gunoaie” – prezentare Power Point; 

 „Share the Feeling” – scurt film (existent pe platforma PBWork) prin care se atrage 

atenţia asupra anumitor aspecte legate de protecţia mediului prin schimbarea 

comportamentului faţă de natura ce ne înconjoară la tot pasul. 

Materialele au fost prezentate la nivel instituţional: în cadrul consiliului profesoral, la 

şedinţele de catedră (limbi moderne, istorie şi biologie) şi în cadrul orelor de dirigenţie. 

Metodele de evaluare şi de diseminare folosite:  

 cursul a fost evaluat prin aplicarea de chestionare şi teste, realizarea design-ului unui 

proiect pe tematica cursului; 

 experienţa pozitivă a participării la curs a fost popularizată în comunitatea 

educaţională judeţeană în cadrul cercului pedagogic, iar materialele europene realizate 

pe parcursul cursului au fost prezentate în cadrul consiliului profesoral şi a sedinţelor 

de catedră; 

 materialele primite la curs au fost multiplicate şi oferite colegilor din catedra de limbi 

moderne, istorie, geografie, biologie, precum şi diriginţilor; 

 articol în ziarul local “Crişana”. 

 



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

 participarea la curs a constituit parte a proiectului instituţional în segmentul formării 

continue a cadrelor didactice; 

 elevii şcolii şi familiile lor consideră că participarea profesorilor la cursuri de formare 

în instituţii europene, dorinţa de perfecţionare  reprezintă un punct forte al cadrelor 

didactice din instituţia de învăţământ, şi îşi găseşte materializarea în calitatea 

deosebită a procesului instructiv-educativ; 

 cursul a constituit un mediu propice şi în direcţia găsirii de parteneri eligibili pentru a 

dezvolta parteneriate educaţionale; 

 contactul cu cadre didactice din instituţii europene a avut drept rezultat găsirea de 

parteneri pentru realizarea unui proiect de tip Erasmus+; 

 întărirea dimensiunii europene a instituţiei şi modelarea profilului instituţiei ca şcoală 

europeană cu profesori europeni au avut de câştigat; 

 poziţionarea mai favorabilă a şcolii în ierarhia instituţiilor de învăţământ din 

perspectiva dimensiunii europene. 

Caracterul inovator: 

 participarea la un asemenea curs temetic şi interdisciplinar a deschis noi perspective 

în sfera tematicii abordabile pentru iniţierea de proiecte educaţionale;  

 cursul a oferit un bogat suport teoretic (Scurtă istorie a Romei, Roma antică, Galeria 

Borghese, Copacii din parcurile Romei, Educaţia pentru mediu), dar şi o bogată 

paletă de activităţi pe teren pentru a reitera aspectele teoretice; 

 învăţarea pe bază senzorială şi experimentală a stat la temelia cursului – contactul 

direct cu realitatea fiind elementul forte al cursului; 

 cursul a fost sructurat pe pilonii teoretici ai andragogiei – ştiinţa  educaţiei adulţilor 

care îşi propune să identifice şi să dezvolte abilităţile şi atitudinile acestora, având un 

rol major în ameliorarea activităţii educative şi implicit să determine creşterea 

profitabilităţii activităţii adulţilor; 

 dialogurile deschise din cadrul cursului, munca pe echipe, activităţile pe teren şi cele 

culturale desfăşurate în comun au facilitat procesul de compatibilizare  a 

participanţilor. 

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

nivelul parteneriatului: 



 a scurtat perioada de timp necesară găsirii partenerilor pentru viitoare proiecte 

educaţive; 

 a redus volumul de muncă solicitat de această activitate; 

 în cadrul excursiilor realizate cu elevii au fost puse în practică elemente ale învăţării 

senzoriale.  
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