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ÎNAINTE DE „BARCA” 

În perioada 01.10.2019- 30.11.2019 am aplicat pentru mobilitate în  Barcelona, Spania,  

și am fost selectată sa particip la cursul „Educatori pentru elevi talentați și 

supradotați” – oferit de Anatolia Education and Consulting în perioada 05.07 - 09.07. 

2021.  

În perioada ianuarie - martie 2020 am participat la cursul de perfecționare la limba 

engleză, modulul I - curs organizat de IHTM Centrul de limbi moderne – International 

House din Timișoara. 

 

PROGRAMUL CURSULUI 

Ziua 1 

 Activități de spargere a ghieții - prezentarea participanților 

 Competențe digitale - un „must” al zilelor noastre 

 Școala tradițională vs școala secolului 21- avantaje și dezavantaje 

Ziua 2 

 Modelul profesorului -LIDER 

 Rolul inovației în învățarea pe tot parcursul vieții 



 Perfecționarea competențelor digitale 

 Crearea unui spirit de antreprenoriat în sala de clasă 

 

Ziua 3 

 Activități de stimulare a creativității - indoor and outdoor 

 Principiile STEM - introducere 

 Strategii de eficientizare a predării STEM 

Ziua 4 

 Conștientizarea stimulării interesului elevilor pentru activități STEM 

 Aplicații practice STEM 

 Predarea bazată pe tehnologie - avantaje  

 Crearea unui portofoliu de activități folosind metode de predare inovative, 

bazate pe tehnologie 

Ziua 5 

 Realizarea feedbackului 

 Sesiune de întrebări și răspunsuri - discuții libere 

 Evaluarea programului de curs 

 Predarea certificatelor/diplomelor 

Fiecare zi de curs a fost „condimentată” cu vizitarea principalelor obiective 

turistice (Pallau Guell, Sagrada Familia, Stadionul Camp Nou , Plaza Catalunya, Port 

Vell, Catedrala gotică La Seu, Catedrala Santa Maria del Mar, Mercat ”La Boqueria”, 

Cartierul Gotic, Cartierul Ciutat Vella – la Ribera, Piața Spaniei, dealul Montjuic, La 

Fuente Magica etc.), vizitarea unui centru pentru oameni ai străzii, mini excursii, un 

timp informal de interacțiune și schimb de opinii cu ceilalti participanți la curs, 

activități nonformale în locații pitorești (muzeul ”Poble Espanyol”) 

 1.Activități outdoor - Muzeul Poble Espanyol 



 

2. Grupul multietnic participant la curs!!! 



 

3. Sfărșit de curs....înmânarea diplomelor!!! 

 



 

”Condimentele schimbului de experiență Barcelona” 

            

 

4. Dealul Montjuic 



 

5. Celebra ”La Rambla” 



 

6. Districtul Ciutat Vella – la Ribera 



 

7. Plaza Catalunya 

 

Monitorizarea, evaluarea și recunoașterea mobilității: 

 

Pe tot parcursul cursului participanții au avut un rol activ. Sarcinile au fost configurate 

zilnic si s-au concretizat in discutii de tip „debate”, miniproiecte, fișe  de lucru, 

formulare de autoevaluare, precum și formulare de feedback privind cursul în sine. 

Rețelele sociale au fost inițiate pentru a menține contactul si după terminarea cursului 

și pentru a continua orice discuții începute în timpul cursului, precum și pentru a face 

schimb de idei. A existat și un timp planificat pentru studiul individual. 

 La finalul cursului am primit certificat de mobilitate Erasmus+ și diplomă de 

participare la programul amintit.  

 

AFTER „BARCA” 

 

La întoarcerea în țară, am împărtățit cu colegii din personalul didactic de predare, 

didactic – auxiliar ”super experiența” geografică, istorică, culturală, multietnică și 

informațională din ”colorata și vesela Barcelona”. De asemenea, am postat pe propriul 

canal de socializare impresii despre mobilitate, am contribuit la îmbogațirea 

portofoliului proiectului Erasmus cu poze și impresii personale. 

 

 



 

În loc de concluzie... în ”experiența Barca” mi-am depășit cu succes inhibițiile 

personale privind barierele lingvistice, culturale și informaționale și mi-am șlefuit 

competențelor digitale, lingvistice, antreprenoriale care sunt un „must” al secolului 21 

pentru toți cei implicați în educație și plec cu convingerea fermă că atunci când între 

personalul didactic și personalul didactic - auxiliar există o comunicare și o colaborare 

deschisă și eficientă, procesul educativ este unul actual, atractiv și de succes. 

   

 

 

Secretar,  

Daniela Balcu 

 


