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1. Context profesional. 

 

Mă consider la apogeul carierei. Argumentez această afirmaţie prin următoarele: am 
gradul didactic I, sunt titular şi am obţinut mai multe rezultate  atât în domeniul 
psihopedagogiei (selectat în cel mai amplu proiect al Ministerului Educaţiei 
Naţionale, pentru învăţământul tehnic I. D. 30768 – Evaluator de competenţe tehnice 
specializate şi Formator de profesori monitori de calitate; selectarea, de catre 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, pentru a 
participa la o vizită de studii în Austria  - Ministerul Federal al Educaţiei, Institutul de 
Cercetări în Educaţie QIBB, Institutul de Certificare în Calitate „TUV Austria”, 
Camera de Comerţ Viena, şcoli şi licee din Viena şi oraşele Pinkafeld şi Lilienfeld – 
vizită în cadrul căreia am avut ca sarcină principală studiul Camerei de Comerţ din 
Viena şi întocmirea unui raport structurat pe elemente de reformă a învăţământului )  
cât şi în domeniul de specialitate – Mecatronică, Echipamente de Proces (competiţii 
şi olimpiade de robotică educaţională regionale, naţionale şi internaţionale).  

 

2. Motivaţie, aşteptări. 

 
Cu toate acestea aveam nevoie de experienţa Erasmus+. De ce? Din două motive 

principale: 
a. unul din obiectivele principale ale cursului structurat a fost: integrarea înaltei 

tehnologii în educaţie şi eu uzez de înalta tehnologie în procesul de predare, 
bineînţeles, în sinergie cu capacitatea mea de a adapta toate demersurile la 
grupul de elevi; 

b. să mă cunosc pe mine însumi prin interacţiunea cu ceilalţi. 
Aşteptările de la acest curs structurat au fost în strânsă legătură cu  

analiza de nevoi personale prezentată în figura 1, analiză care a generat obiectivele 01 
÷ 08 (vezi şi matricea de evaluare de la punctual 8). 
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Fig.1 

 Din punctul de vedere al instituţiei mă aştept ca diseminarea aplicaţiilor învăţate 
să producă un altfel de impact decât cel cu care m-am obişnuit în România ultimilor ani 
şi anume: respingerea a tot ceea ce este novator, creativ şi în loc să abordăm cu 
înţelegere acceptarea faptului că demersurile se schimbă în procesul de predare, 
aducem argumente să nu acceptăm schimbarea, adică să fim greu educabili! 

 

3. Descrierea activităţii de formare. 
 

Programul zilnic al cursului structurat  „Tap – Swipe – Pinch iPad, Android and 
Windows tablets changing the way to  learn and teach ” este prezentat în Anexa nr. 
1. 

Activitatea s-a desfăşurat în Spania, la Barcelona - Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya Rambla de Catalunya, 8, 
pral. 08007,  sub coordonarea EunosOy, Vantaa, Finlanda şi a făcut obiectul participării 
a 29 de profesori din 11 ţări. 
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Profesorii Erasmus+ formatori au fost Viljenka Šavli din Slovenia şi  Peter Rafferty din 
Liverpool, Anglia. 
Stagiul de pregătire a vizat următoarele mari categorii de competenţe: 

• dezvoltarea abilităţilor de a comunica în limba engleză; 
• integrarea sistemelor de operare Android şi Windows 8 in procesul de 

predare; 
• utilizarea dispozitivelor de înaltă tehnologie, în mod simultan, în procesul 

de predare; 
• streaming didactic; 
• exemple de bună practică din alte ţări; 
• noi metode de învăţareşi predare; 
• compatibilizarea sistemelor de învăţământ ale ţărilor membre UE; 
• crearea de lecţii utulizând o varietate de dispozitive IT; 
• inovare şi creativitate didactică; 
• integrarea strategiilor iPadşi a tehnologiilor specifice tabletelor într-un 

curriculum; 
• elaborarea de AR (AugmentedReality) în scop didactic; 
• utilizarea responsabilă a tehnologiei IT; 
• competenţe interculturale în sinergie cu profesorii din ţările UE. 

4. Analiza SWOT a formării şi mobilităţii în ansamblu. 
 

Este prezentată în Anexa nr. 2. 

5. Impactul mobilităţii din punctul de vedere al interculturalităţii. 
 

Păi, a fost o comunicare interculturală face – to – face. 
Geert Hofstede a spus despre cultură că ar fi un…« software of the mind ». 

Practic, dacă ai uitat tot ceea ce ai învăţat, dacă toată informaţia acumulată s-a şters 
din memorie, ceea ce rămâne este tocmai acest « software», care este cultura. Pe tot 
parcursul stagiului de pregătire am făcut eforturi să înţeleg valorile celuilalt. Nu am 
remarcat o anumită vestimentaţie, sau comportamente negative… Colegii mei din 
celelalte ţări sunt oameni degajaţi, punctuali, deschişi la dialog, amabili şi chiar, frapant, 
am constatat faptul că profesorii din ţările nordice sunt calzi în relaţiile sociale, aceasta 
în contradicţie cu ceea ce ştiam despre temperamentul nordic.  Practic întâlnirea 
culturilor (interculturalitatea) a declanşat, în mod autoreflexiv, un moment de luciditate şi 
mi-am cunoscut mai bine propriul popor prin interacţiunea cu ceilalţi (la cursuri am mai 
avut doi colegi români). S-a desprins o concluzie: noi românii nu prea ştim să curgem 
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social, suntem în majoritatea cazurilor nepunctuali şi avem impresia că cineva trebuie 
să stea în permanenţă la dispoziţia noastră, sau să ne facă treburile… 
 

6. Impactul mobilităţii asupra activităţii profesionale. 

 

 Sigur, dacă înfrastructura din liceul în care lucrez  se va moderniza, adică mă 
refer la dotarea cu server performant şi videproiectoare, atunci nu voi ezita să-mi fac un 
obicei de a folosi tableta şi sistemul Android în procesul de predare. În caz contrar, voi 
utiliza ceea ce am învăţat într-un sistem propriu, auxiliar sistemului impus de condiţiile 
materiale existente. De asemenea, voi încerca să utilizez aplicaţii ale sistemului de 
operare Android pentru a prototipa hardware şi software roboţi educaţionali. 

7. Planul personal de diseminare. 

 

Este prezentat în Anexa nr. 3. 

7.1. Comunicat de presă. 

 

Este prezentat în Anexa nr. 4. 

8. Concluzii.  
 

 Aş demara aceste concluzii plecând de la matricea de evaluare din fig. 2. 
Evident, obiectivele din această matrice au fost generate în urma analizei de nevoi – 
fig.1 efectuată înainte de a începe programul de formare 

               OBIECTIVE 
 
 
 
 
 
REZULTATE / INDICATORI  
 

O
1 

O
2 

O
3 

O
4 

O
5 

O
6 

O
7 

O
8 

Recunoaşterea, de către comunitatea profesorilor 
care predau discipline tehnice, a rezultatelor 
formării. 

 
X 

       

Număr de elevi premiaţi la competiţii regionale,  X X X     
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naţionale şi internaţionale 
Număr de elevi admişi la Facultatea de 
Mecatronică 

 X X X     

Număr de elevi angajaţi care utilizează IT  X X X     
Feedback pozitiv din partea părinţilor şi a 
comunităţii ştiinţifice 

    X    

Promovarea imaginii instituţiei      X   
Utilizarea mai multor dispozitive hardware 
(tablete, Ipad, Notebook) – lucrul în reţea pentru 
a explora, a inova. 

  
X 

 
X 

    
X 
 

 

Integrarea tabletelor în secvenţa de învăţare şi 
utilizarea sistemului de operare „Android ” 

 X 
 

X      

Creşterea fluidităţii în vorbirea limbii engleze.        X 
Fig. 2 

Aşa ca un bilan ţ general , astăzi: 
• sunt mai bogat din punct de vedere intercultural; 
• pot identifica şi utiliza cu uşurinţă aplicaţii ale sistemelor de operare Android şi 

Windows 8; 
• pot transforma cu uşurinţă, ceea ce am de predat, într-un joc didactic; 
• sunt mai puţin timid din punct de vedere social; 
• mi-am îmbogăţit vocabularul englez; 
• pot sa vorbesc didactic numai prin imagini; 
• pot genera şi aplica metode didactice, în condiţiile utilizării unei varietăţi de 

dispositive IT, care produc realitate augumentată. 
Ca perspective : 

• sper să conving factorii responsabili asupra necsităţii utilizării acestor aplicaţii 
novatoare şi inovatoare; 

• voi încerca din răsputeri să schimb mentalitatea perimată prin exemplul 
personal, transfigurându-mă în permanenţă să fiu cea mai bună versiune a 
mea. 

În loc de final : 

Ca profesor, sunt conştient că orice înfrângere vine din interior şi mărturisec 
faptul că viaţa este frumoasă dacă nu te dai bătut. Această etapă de pregătire a 
fost, în viaţa mea, un moment în care nu m-am dat bătut! 

 

 

 


