
Comunicat de presă 

 

 La Școala Gimnazială Lețcani, formarea continuă a cadrelor didactice prin proiecte 

europene s-a reluat. În perioada 27.09 – 1.10 2021, alte 3 cadre didactice au participat la cel 

de-al treilea flux de formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA 101 Acțiunea cheie 1 – 

Educație școlară, cu numărul 2020 – RO01-KA101-079182, intitulat „Tolerează, Acționează, 

Cooperează, Transmite! – T.A.C.T”.  

 Cursul “Interactive teaching – Using Educational Games and New Tehnology în 

order to enhance learnerꞌ s motivation” s-a desfășurat în Roma/ Italia și a fost organizat de 

Eruditus Language School cu sediul în Zürich/ Elveția. Formatoarea cursului, de origine 

română, are o carieră îndelungată la catedră, experimentând atât sistemul de educație 

românesc, cât și pe cel elvețian. Participanții au interacționat și experimentat efectele pozitive 

ale învățării folosind jocul și resursele online în educație, oferind idei practice pentru 

creșterea motivației elevilor folosind metode interactive și instrumente WEB 2.0 în predare. 

Astfel, participanții și-au însușit noi metode interactive de predare pe care să le folosească în 

sala de clasă, în scopul îmbunătățirii motivației interne a elevilor. Dintre instrumentele WEB 

2.0 învățate menționăm: Quizlet, Lyricstraining, Kahoot, QR-Treasure Hunting, Socrative, 

Plickers, Quiver. Activitățile propuse contribuie la dezvoltarea competențelor necesare noului 

profil al absolventului de secol XXI, deoarece dezvoltă creativitatea, cooperarea și motivația. 

 Pe tot parcursul cursului, dar și în afara acestuia, profesorii au avut ocazia de a 

interacționa cu colegi de la o altă școală din România (Oradea), dar și cu profesori din alte 

țări europene precum Elveția, Spania și Grecia, dezvoltându-și competențele lingvistice și 

sociale.  În cea de-a doua zi de curs, a avut loc o activitate de schimb cultural în care fiecare 

țară participantă și-a prezentat mâncărurile, obiceiurile sau obiectele vestimentare specifice 

prin crearea unor standuri culturale.  Pentru a valoriza activitățile în aer liber, participanții au 

testat aplicația GooseChase prin care au vizitat diferite obiective din Roma și au rezolvat 

diferite taskuri. Pentru crearea unei rețele de comunicare, participanții au aderat la pagina de 

facebook a formatoarei și a celorlalte școli participante. 

 Prin participarea profesorilor la acest curs, Școala Gimnazială Lețcani va beneficia de 

un mediu de învățare modern, motivant și deschis la nevoile elevilor din societatea 

contemporană, în care predomină o atmosferă de învățare plăcută realizată prin: utilizarea 

metodelor interactive de  învățare, lipsa bullyingului, încurajări constante, activități de grup și 

oferirea de experiențe din viața reală. 


