
 

 

 

 

 

 

 

 

                               RAPORT DE MOBILITATE ERASMUS+  

TITLUL PROIECTULUI ERASMUS+: E-TAGS- „Educatori pentru elevi 

talentați și supradotați”, nr. de referință 2019-1-RO01-KA101-

062030  

 

PROFESOR PARTICIPANT: POPA MIRELA MIHAELA 

ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ: LICEUL TEORETIC ” NIKOLAUS LENAU ” TIMIȘOARA 

COLABORATOR LA CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIȘOARA – DISCIPLINA GEOGRAFIE 

Cursul a fost oferit de: 

ANDRIOTI SCHOOL, CENTRU DE LIMBI STRĂINE ȘI EDUCAȚIE A ADULȚILOR, CORFU, GRECIA 

 

 

Selecția:   

 În perioada 01.10.2019- 30.11.2019 am aplicat pentru mobilitate în Grecia, Corfu și am fost 

selectate sa participăm la cursul „Predarea gândirii critice în sala de clasă pentru adolescenți 

și tineri” – oferit de Andrioti School & Lifelong Training Center – Corfu Grecia, în perioada 06 

- 10.07. 2020 

Pregătirea pentru participarea la proiect:   

 D-na director FUIOAGĂ Gizela a inițiat o întâlnire cu profesorii participanți, la Liceul 

C.D.Loga, pentru a ne cunoaște colegii participanți la proiect  și  pentru a analiza și a perfecta 

anumite detalii legate de participarea la curs și deplasarea în Corfu.  Astfel am cunoscut 

colegele, ne-am făcut și un grup de comunicare pe whatsapp. D-na Fuioaga a propus celor 

care au probleme cu limba engleza o oprtunitate și anume, participarea la un modul de 

limbă engleza la International House. În consecință, eu am participat la un asemenea modul, 
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pentru împrospătarea limbii engleze. 

La această întâlnire s-au mai discutat variantele de transport spre Corfu, cât și opțiuni de  
cazare pentru perioada cursului.  
Din păcate, între acest moment și perioada de desfășurare a cursului, aveam să ne 
confruntăm cu o pandemie de COVID 19, ceea ce a dus la reconsiderări sau modoficări de 
planuri. 
Cum pe Insula Corfu nu se înregistraseră cazuri de Covid, am decis să participăm în anul 2020 
la cursul oferit de Andrioti School. 
Deși rezervasem din timp bilete de avion și cazarea, companiile de zbor au operat in mai 
multe rânduri modificări la orarele de zbor, ceea ce a dus la un oarecare discomfort. 
 
Călătoria:  Drumul spre Corfu l-am făcut din bucăți și anume: am zburat cu compania Wizz 
pe relația Timișoara – Bergamo și în continuare cu compania Ryanair pe relația Bergamo – 
Corfu.   
 
 
Cursul: s-a desfășurat la Andrioti School, începând cu 6 iulie și până în 10 iulie, de la 9.00-    
              14.00 
Programul detaliat al cursului: 
 

Ziua 1  Activități de cunoaștere a grupui/profesorului- Explorarea contextelor și profilurilor 
de predare ale participanților, așteptările în urma participării la curs 

  Ce este gândirea critică? Teorie. 

 Aplicații ale gândirii critice în clasă la materia predate  

 Întocmirea unui PADLET personal, cu ajutorul trainerului 
 

 Ziua 2  Gândirea critică în era tehnologiei 

 Planificarea lecției  

 Prezentări și feedback 
Ziua 3  Gândirea critică și mass-media  

            Planificarea lecției  

            Prezentări și feedback 

Ziua 4  Vizite culturale și discuții (Muzeul de arheologie) 

             Vizite culturale și discuții – Tur de oraș cu un ghid experimentat 

             Proiectarea planului de lecție  

Ziua 5  Gândirea critică și patrimoniul cultural  

             Vizite și prezentare  
 
Sarcini înainte, în timpul și după antrenament:   
 
Înainte de începerea trainingului, mi-am exersat competențele de limba engleză, pentru a 
atinge un nivel de competență corespunzător. De asemenea, am pregătit, pentru prima zi a 
cursului, o prezentare a contextului de predare a grupei mele de elevi și a provocărilor cu 
care mă confrunt în calitate de profesor coordonator. 
 În timpul cursului, trainerul a stabilit pentru cursanți sarcini, cum ar fi: prezentări, 
planificarea unor lecții și cercetări, pe care să le lucrăm individual sau în grup. 



 După curs, am actualizat aplicația în care am lucrat pe parcursul perioadei de formare  
                    (padlet) cu exemple de activități realizate în școala în care predau și la Centrul  
                    de excelență. 
 
 

 
 
 

 Competențe dobândite:  

 

Obiectivele instruirii au fost:  

 înțelegerea, explicarea și observarea semnificației gândirii critice pentru 

adolescenți și tineri;  

 conștientizarea sporită a problemelor legate de învățarea în diferite contexte;  

 comunicarea problemelor educaționale la un nivel mai larg;  

 adaptarea activităților pentru a stimula gândirea critică, în defavoarea unei 

predări pasive „cretă și vorbește”;  

 implicarea elevilor în propriul lor progres;  

 identificarea și pregătirea unor activități pentru a stimula gândirea critică în 

clasa de elevi;  

 dezvoltarea capacității elevilor de a rezolva probleme și de a realiza studii 

independente;  

 crearea propriilor activități pentru a promova abilitățile de gândire critică în 

clasă;  

 pregătirea unui program de predare lunar sau anual care să includă gândirea 

critică în cadrul lecțiilor/activităților;  



 utilizarea metodei socratice pentru a învăța elevii cum să învețe;  

 îmbunătățirea comunicării și a dinamicii de grup în sala de clasă, prin     

    aplicarea lucrului în perechi și în grup;  

 evaluarea progresului elevilor după integrarea metodelor gândirii critice;  

 cooperarea într-un mediu internațional;  

 dezvoltaeea abilităților de prezentare;  

 îmbunătățirea abilităților de limbă engleză.  

 

 

 

Monitorizarea și mentorat al participantului înainte, în timpul și după 

mobilitate:  
Ca participanți la curs, am primit fișe și formulare de autoevaluare, precum și 

formulare de feedback privind cursul în sine. La începutul cursului, am fost 

invitați să c reăm un cont flipgrid, precum și să folosim aplicația padlet.com, 

astfel încât proiectele și ideile să poată fi împărtășite și evaluate. Rețelele sociale 

au fost inițiate pentru a menține contactul după terminarea cursului și pentru a 

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

schimb de feedback cu privire la modul în care sunt utilizate abilitățile obținute 

în cadrul cursului. A existat și un timp planificat pentru studiul individual.  

 

Evaluarea și recunoașterea mobilității:  
S-a așteptat ca participanții să aibă un rol activ pe parcursul cursului. Sarcinile 

au fost configurate zilnic și trebuiau finalizate prin utilizarea platformelor și a 

mijloacelor media online, cum ar fi flipgrid și padlet. La finalul cursului am 

primit certificat de mobilitate Erasmus+ și diplomă de participare la programul 

amintit.  

 

Diseminare  
La întoarcerea în țară:  

a) le-am ținut colegilor din aria curriculară Om și societate o prezentare a 

cursului și a experienței culturale din Corfu, Grecia.  

 

b) am aplicat cunoștințele dobândite în urma parcurgerii cursului atât la nivelul 

școlii în care predau. 

 

Concluzii, impresii 

 

Proiectul Erasmus+ la care am fost parte a fost o experiență inedită, care a adus 

un plus în evoluția mea profesională.  Am cunoscut de asemenea  oameni noi, 

locuri noi, o cultură nouă ceea ce este întotdeauna un câștig pentru orice 

persoană. Mv-am bucurat ca am avut acestă oportunitate și aș repeta-o oricând.  



 

 

 

 

 


