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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acțiunea  Cheie 1:  EDUCAȚIE ȘCOLARĂ , parte a  Acreditării ERASMUS 2021-2027 

Durata  proiectului: 01.09.2021-30.11.2022 

Număr de referință proiect: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008758 

Buget aprobat:  34 560 EURO 

Beneficiar: Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi 

 

 

Obiectivul 1- Îmbunătățirea competențelor digitale 

Denumire curs: MAKE TECHNOLOGY YOUR FRIEND! – Using ICT to engage students in the 

modern classroom. 

Durata: 5 zile 

Locație: Caldas de Rainha, Portugal 

Obiectivele cursului: 

– să dezvolte competențe TIC privind aplicarea tehnologiei în diferite medii educaționale pentru a 

îmbunătăți motivația elevilor 

– să facă schimb de bune practici și să transfere cunoștințe și metode între diferite zone culturale (cel puțin 3 

țări) și diferite vârste ale cursanților 

– să dezvolte instrumente (un joc digital, un portofoliu electronic, povești digitale) despre modalități de 

aplicare a tehnologiei în educație pentru diferite grupe de vârstă 

– să permită participanților să găsească cel puțin 5 activități și tehnici pentru propriul context de predare 

pentru a îmbunătăți motivația elevilor lor 

– pentru a crește încrederea participanților în utilizarea instrumentelor de social media web 2.0 

– să promoveze cooperarea europeană în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+ prin 

construirea de parteneriate 
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Detailed programme of the mobility period:         

Course name: Make technology your friend! – Using ICT to engage students in the modern 

classroom 

Course location: Caldas de Rainha, Portugal    

Days Module Details of activities and methodology 

Day 1 
Culture and 

interculturality 

Jocuri interculturale. Lucrul într-un proiect internațional 

– cum să comunici și să te conectezi 

Team building: lucrul cu colegii și părțile interesate – 

exerciții practice urmate de o dezbatere 

Stereotipuri și prejudecăți în clasă. 

Jocuri, metode și instrumente pentru îmbunătățirea 

comunicării. 

Excursie culturală – tur de proiect care explorează 

manifestările exterioare ale culturii 

Day 2 Digital tools 

Instrumente cloud: Dropbox 

Crearea de cuvinte încrucișate și chestionare 

Hărți mentale și nori de cuvinte 

Feed-uri RSS 

Crearea unui avatar 

Utilizarea Google Earth: Călătorie virtuală 

Partajarea instrumentelor digitale personalizate: alegerea 

participantului! 

Day 3 

Audio and video. 

Digital stories 

Blogs, websites and 

webquests 

Cercetare online – mic proiect audio/video bazat pe 

realitățile cursantului 

Podcasting și înregistrare audio pentru utilizare online 

Voip – Skype pentru colaborare online – joc de simulare 

Povești digitale în educație. 

Bloguri, site-uri web, webquests: utilizări și potențial de 

învățare 

Proiectarea unui blog, site web 

Lucru în grup: blogul/site-ul proiectului 

Webquest: explorarea rezultatelor peisajului urban 

Evaluare intermediară 

Day 4 Digital methodology 

Vizită de studiu la o instituție locală care implementează 

proiecte europene. 

Diseminarea proiectelor europene anterioare realizate de 

toți partenerii. 

Utilizarea tablei interactive în educație 

Wikis în sala de clasă – dezbatere digitală pe Facebook 

ca platformă pentru educație 

Day 5 Evaluation 
Planificarea activităților de diseminare si valorificare. 

Utilizarea instrumentelor europene de certificare: 
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certificat de mobilitate Europass, modernizarea 

pașaportului lingvistic Europass și pașaportului de 

competențe Europass 

Evaluarea proiectului. 

Ceremonia de certificare. 
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