Diseminare Erasmus+ - flux nr. 3
În cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „ Formarea europeana – un „+” de calitate in educatie”,
nr. 2018-1-RO01-KA101-047868, al treilea flux de mobilitate a fost realizat de doamna Fülöp Ildikó,
profesor de chimie titular al școlii.
Titlu curs :”Teaching and Tecnology for European Teachers – T&T”
Perioada : 16-23 septembrie 2018
Locul desfășurării :Soverato, Italia
Descrierea cursului :
a) Tematica cursului: - Studiu aprofundat de utilizare a laptop-urilor și programelor de editare pentru
realizarea și utilizarea video a imaginilor și video-urilor în cadrul orelor, ca mijloc primordial de a face
educația mai atrăgătoare, mai inovatoare , cu scopul de a încuraja incluziunea și de a preveni violența.
b) Obiectivele cursului: să dezvoltăm noi competențe transversale care să exploreze metode
europene;
- să interacționăm cu alți profesori și să învățăm din experiențe;
- Crearea de noi planuri de lecții interactive și inovatoare care să fie utilizate în clasă;
- Dezvoltarea competențelor de comunicare, în special în limba engleză, dar și în limba italiană;
c) Activitățile cursului : activitati de tip joc, workshopuri paralele, activități in și outdoor, studiu de caz
,utilizarea noilor tehnologii (aplicatii, platforme de invatare), crearea de filme, tur ghidat al orașului
Soverato, activități de socializare.
d) Finalitățile cursului : participarea unor elevi la diferite concursuri pe teme video, o mai mare
atractivitate a orelor de curs, preocuparea pentru a acoperi timpul liber al elevilor prin editarea de clipuri
video.
In plan personal, rezultatele participării la acest stagiu au fost :îmbunătățirea nivelului de limba
engleză, interacțiunea cu profesori din alte tări europene, familiarizarea cu cultura, civilizația și limba
italiană, schimbul de bune practici, învățarea editării de filme de scurt metraj cu ajutorul aplicațiilor de pe
mobil.
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