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Uniunea Europeană a implementat în anul 2014 Programul Erasmus+ pentru perioada 2014 - 

2020. În acest fel, școlilor li s-au deschis noi oportunități de formare a cadrelor didactice, în 

instituții de renume din Europa, în beneficiul elevilor, pentru dezvoltarea cărora profesorii își vor 

folosi competențele nou formate.  

”Edu-competențe digitale pentru o școală performantă”, proiectul şcolii noastre aprobat de 

Comisia Europeană, se desfăşoară pe perioada anului școlar 2017-2018 şi urmăreşte formarea de 

compentențe noi profesorilor, în vederea formării de competențe noi elevilor. Acest proiect de 

mobilitate şcolară are ca priorități implementarea unei strategii de dezvoltare a dimensiunii 

internaţionale pe termen lung, respectiv promovarea inovaţiei prin dezvoltarea unei viziuni 

pedagogice de integrare a tehnologiilor digitale în orele de curs pentru a forma elevul european de 

mâine competitiv în era digitală. 

În perioada 23-28 iulie 2018, am avut şansa să participăm la cursul “New learning 

environments – Noi medii de învatare” desfasurat în oraşul Joensuu din Finlanda și organizat de  

institutul de training eduKarjala. Am participat13 profesori din 6 țări Germania, Spania, Letonia, 

Cipru, Croatia si Romania. 

Obiectivul acestui curs, în contextul schimbărilor europene, a fost de a cunoaște noi medii de 

învățare oferite copiilor de către sistemul de învățământ finlandez. Au fost vizitate mai multe școli 

noi, construite după 2006, au fost prezentate metode de lucru cu suport IT, actuale în Finlanda, 

precum și viziuni noi asupra felului în care vor fi utilizate aceste mijloace în viitor. Informațiile 

prezentate sunt folositoare și aplicabile atât în organizarea și managementul clădirilor, claselor, 

precum și al orelor de curs. Experiența și competentele dobândite prin participarea la stagiu vor fi 

valorificate prin susținerea unor workshop-uri, unde se va disemina informația. Acest curs ne-a 

oferit prilejul de a cunoaște în mod direct cel mai performant sistem educațional din Europa și 

printre cele mai performante din lume. 

Programul cursului, deosebit de încărcat, a inclus activități variate: 

- Prezentarea sistemelor naționale de educație și a școlilor participanților. 

- Vizite în 3 școli moderne din zona orașului Joensuu cu elevi având vârsta cuprinsă între 13-16, 

respectiv clasele 7-9 și cu elevi având vârsta cuprinsă între 7-16 ani, respectiv clasele 1-9. 

- Dezbaterea cu tema ”Școli moderne și tehnologie modernă în sălile de clasă: rolul tehnologiei 

moderne în sălile de clasă”. 

- Discuții pe tema ”Noi medii de învățare într-un viitor? Realitatea virtuală în educație”. Concluzii. 

- Activități culturale și turistice: vizită la Parcul Național Koli, unde fortificația Soumenlinna, una 

dintre cele mai solide din lume, a fost înscrisă în anul 1991 pe lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO, participarea la finala superligii finlandeze de baseball. 

 Am apreciat în mod deosebit dotarea sălilor și laboratoarelor cu: 

- mobilier funcțional, reglabil în funcție de înălțimea elevului; scaune flexibile, cu arcuri; mingi de 

fitness pe post de scaune; 

- echipamente de tehnică de calcul: smartboard, videoproiector, tablete sau laptopuri pentru fiecare 

elev; 
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- truse, jocuri logice. 

Participarea la un curs european ne-a oferit oportunitatea de a ne racorda la noile tendinţe 

europene în domeniul educaţiei. În timpul desfășurării mobilității de formare au fost îmbunătățite 

competențele de comunicare lingvistică, competențele digitale, au fost dezvoltate spiritul de echipă, 

capacitatea de adaptare la situații noi, capacitatea de analiză și abilitățile de leadership.  

 

 

Dir. prof. Andru Cristian Adria 

Dir.adj. prof. Coroiu Emanuel Vasile 

 

 

 

Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi 

Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată 

informaţiilor respective. 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020. 
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