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DISEMINARE PROIECT
”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală”
2015-2017
Programul Erasmus+
Acțiunea cheie 1: Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare
Proiect finanțat de Uniunea Europeană în perioada 2015 – 2017
Nr. proiectului: 2015-1-RO01-KA101-014623
Durata proiectului: 24 luni (1.06.2015- 31.05.2017)
Grant aprobat: 25 410 euro
Beneficiar:
Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, Dâmbovița

DE CE ACEST PROIECT?
- Manualele digitale, dar fără o formare a profesorilor
- Dotarea școlii (4 table interactive, 10 tablete), dar fără formarea profesorilor
- PDI-ul școlii corelat cu Strategia Europa 2020 (integrarea TIC în educație) –
dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor (inclusiv cele digitale)
- Elevii de azi învață altfel – generația nativilor digitali
- La CCD Dâmbovița nu erau cursuri de formare corelate cu nevoile de formare
identificate
PROIECTUL – ”Dezvoltăm școala pentru învățare digitală”
Schimbare, noua direcție

Scopul proiectului:
 formarea a 11 profesori (29%) care au
dezvoltat ulterior, în școală, învățarea digitală
cu tablete și table interactive, ca mijloc
de studiu atractiv și eficient

Rezultatele proiectului:
 11 profesori formați la 4 cursuri europene (3 înv. și 2 prof.
engleză–curs tablete, 1 înv. și 2 prof - curs tablă interactivă, 3
directori – curs management)
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Rezultatele proiectului:
 1 set de instrumente manageriale
(1 politică școlară privind învățarea digitală,
1 Plan operațional,
1 Program de învățare digitală – I LIKE IT)
 4 echipe de profesori-experți /formare
în cascadă - 5 workshop-uri
 3 noi activități de colaborare europeană cu integrare TIC în
curriculum (1 proiect eTwinning, 1 proiect KA 2- partener,
1 proiect de parteneriat educațional)
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IMPACTUL PROIECTULUI
PUTERNICĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ:
- un proces susținut de formare în cascadă –
competențe metodice, digitale, lingvistice,
manageriale
– de la 5 prof. formați (13%) - 91% profesori care
utilizează azi tabletele în lecții
– de la 3 prof. formați (8%) - 47% profesori care
utilizează azi tabla interactivă în lecții
– de la 3 prof. formați (8%) – la 30% profesori care
susțin implementarea politicii digitale
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• interes mărit pentru cursuri
europene și noi proiecte KA1, KA2 - 97%
• interes mai mare pentru dotarea școlii cu
tablete și alte resurse IT, pentru predare în
echipă cu un profesor din mobilitate
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MOTIVAȚIE CRESCUTĂ
PENTRU ȘCOALĂ ȘI ÎNVĂȚARE:
 rezultate școlare îmbunătățite la:
Română - 64%, Matematică - 47%, Engleză - 82%,
curs opțional Învățarea digitală cu tablete -100%;
 o mai puternică stare de bine/bucurie la școală – 87%;
 o mai bună și mai frecventă informare a părinților despre viața
școlii – 82% (diseminări ale activităților pe grupurile claselor);
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 timp mărit de utilizare a telefonului/tabletei, acasă,
pentru învățare - 81%;
 o apropiere mai puternică față de profesorii care
utilizează tabletele și tabla interactivă în lecții - 92%;
 elevi mai independenți în activitățile de învățare - 89%;
 stimă de sine crescută - 87%.
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IMPACT ASUPRA ȘCOLII:
• Recunoaștere pentru un bun management- PDI, PO, Programul
I LIKE IT, Politica de învățare digitală- apreciate de IȘJ Dâmbovița;
• Recunoaștere pentru calitatea predării– lecțiile din inspecții cu
tabletele/tabla interactivă foarte apreciate;
• Școala = resursă pentru județ – 7 cercuri pegagogice - ateliere
digitale demonstrative pentru toți învățătorii din județ, pentru
bibliotecari, prof. engleză, prof. documentariști, directori, resp
programe europene;
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IMPACT ASUPRA ȘCOLII:
• a crescut dimensiunea europeană a școlii – includerea
de noi elemente europene în cultura organizațională;
• oferta curriculară îmbunătățită2 cursuri opționale
”Învățarea digitală cu tablete”
(2 grupe, 49 elevi 2016-2017;
altele în 2017-2018 cu 56 elevi);
• a crescut capacitatea școlii de
a gestiona proiecte europene;
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IMPACT ASUPRA PĂRINȚILOR:
• satisfacție crescută față de PREDARE;
• mai recunoscători față de personalul școliicalitatea lecțiilor pe tablă/tablete;
• mai mândri de copiii lor și de școala lor;
• mai informați în legătură cu activitățile școlii- postări on-line
pe rețele de socializare.
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IMPACT ASUPRA COMUNITĂȚII:
• părinții preșcolarilor mai interesați să-și înscrie
copiii la școală; în 2015-2016 erau
2 clase pregătitoare, în 2017-2018
sunt 4 clase;
• o mai mare încredere a autorităților
publice locale în actul managerial și
didactic din școală; susținere,
inclusiv financiară;
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LECȚII ÎNVĂȚATE
 Calitatea cursurilor de formare, a formatorilor și a
furnizorilor face diferența.
 O echipă beneficiară de formare inițiază și menține
schimbarea, care se poate pierde în cazul unui singur
beneficiar format.
 Gândirea strategică, promovată și asumată de directorii
școlii privind dezvoltarea resurselor umane prin proiecte
KA1 asigură inițierea, formarea de practici curente și
sustenabilitate.
 Corelarea PDI-PDE-PO-Programe asigură asumarea scopului
comun și eforturi către îndeplinirea scopului.
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LECȚII ÎNVĂȚATE
 Formarea la locul de muncă, în cascadă, prin valorificarea
experiențelor beneficiarilor formați la cursurile europene și prin
multiplicare, este flexibilă, prietenoasă și valoroasă pentru toți.
 O echipă de proiect cu roluri bine definite și asumate asigură
succesul.
 Instrumentele de lucru interne create și adaptate proiectului
KA1 și școlii aduc un impact crescut (proceduri de monitorizare,
fișe/chestionare de evaluare, fișe de post, contracte, acte
adiționale).
 Am învățat să ne adaptăm stilului de viață al copiilor și să folosim
tehnologia ca un instrument eficient pentru facilitarea
relaționării, a jocului, a învățării autonome și a preocupării față
de temele pentru acasă.
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TESTIMONIALE
1.

Beneficiarii cursurilor de formare (video 1)

2.

Profesorii formați în cascadă (video 2)

3.

Elevii școlii (video 3)

4.

Părinții (video 4)
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•

Material pentru diseminare, realizat și prezentat de către directorul Școlii Gimnaziale
Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmbovița, prof. Claudia Ionescu coordonator de proiect și prof. Violeta Bucur în cadrul Conferinței naționale
Învață și dă mai departe. Erasmus 20:30, organizate de către ANPCDEFP în București, în
data de 3.11.2 017.

•

Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Prezentarea aceasta
reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia
Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor
respective.
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