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Ziua 1

 Prima zi de curs a început cu prezentarea informală a participanților cu ajutorul activității interactive 
"4 adevăruri, 1 minciună" - activitate ce a stimulat atenția și spiritul de observație pentru a descoperi
minciuna strecurată în prezentarea despre propria persoană a fiecărui participant, pe baza
indicatorilor nonverbali și paraverbali. 

 Apoi, fiecare participant a prezentat informații relevante despre țara, școala și sistemul public și
privat de învățământ. 

 Cursul a fost presărat cu activități de mindfulness pentru memorarea într-o manieră ludică a numelor
celor prezenți dar și cu activități de lucru cooperativ - "Save the last word", "Think, pair, share" și
„The fisbowl debate”. 

 Într-un mediu de lucru primitor și relaxant, ziua s-a încheiat discutând despre modurile în care poate
fi abordat practic managementul diversității și discriminării în activitatea pedagogică personală.





Ziua 2

 A doua zi de curs a început cu consolidarea metodelor de lucru prezentatecu o zi înainte și cu 
exemplificarea practică a acestora în mediul școlar al fiecărui participant. 

 Apoi, prin vizionarea filmului scurt "The Multilingual School", participanții au avut prilejul de a 
observa o varietate de idei utile pentru conștientizarea și celebrarea diversității culturale ale elevilor, 
părinților și comunităților lor de apartenență, idei ce pot fi aplicate și în mediul nostru școlar pentru
valorificarea resurselor personale ale fiecărui elev și a elementelor de cultură locală ce îi reprezintă.

 În aceeași direcție de explorare a impactului diferitelor culturi cu care interacționăm zilnic in viața
cotidiană, am realizat un profil lingvistic pentru reliefarea rolului celor mai importante limbi in 
percepția realității și interacțiunea cu mediul. A fost abordată problematica ridicată de bullying în
mediul școlar prin vizionarea și discutarea unui scurt film realizat in colaborare de Grecia, Italia, 
Finlanda și Spania în cadrul unui proiect Erasmus KA2 dedicat acestui subiect. Astfel, am putut
identifica diferitele caracteristici ale fenomenului de bullying, precum și măsurile ce pot fi luate la 
nivelul școlii pentru prevenirea și managementul comportamentelor de acest gen în rândul elevilor.





Ziua 3

 A treia zi de curs s-a axat pe diferențierea între bullying și conflictele ocazionale, precum
și pe importanța creării unei motivații intrinseci elevilor noștri concomitent cu utilizarea
pertinentă a motivației extrinseci in funcție de particularitățile și nevoile acestora. 

 Filmul scurt „Edutopia: what works in public education" ne-a oferit o importanta sursa
de inspirație pentru alegerea unor moduri de ghidare a elevilor astfel încât aceștia să
simtă și să perceapă importanța subiectului de studiat. Învățarea cu sens, relevantă, 
personală a informațiilor și responsabilizarea elevilor în învățare prin „project based 
learning" se dovedesc în acest context a fi pași eficienți în prevenția bullying-ului și a 
violenței, precum și în îmbrățișarea diversității.





Ziua 4

 A patra zi de curs a început cu provocarea de a exemplifica modul in care fiecare participant poate
particulariza tehnica de creștere a motivației intrinseci la specificul clasei sale. 

 In aceeași direcție a prevenției bullying-ului și violenței prin crearea unui mediu de învățare cu sens și
relevanța personala pentru elevi, am aprofundat metodologia "Project Based Learning"(PBL) ca și posibil
vehicul util in trezirea interesului elevilor pentru subiecte sensibile și importante pentru ei, precum și în
crearea unei legături reale cu comunitatea. Realizarea unui model de PBL adaptat elevilor cu nevoi speciale
ne-a demonstrat utilitatea acestei metode in conturarea unor situații de învățare activă pentru beneficiarii
principali ai școlii noastre. 

 O tehnică reliefată in cadrul acestei metodologii - VTS (Visual Thinking Strategy - ne va fi de un real folos in 
captarea atenției, stimularea imaginației și a creativității elevilor noștri, precum și în creșterea nivelului de 
implicare în învățare al acestora.





Ziua 5

 In a cincea zi de curs am aprofundat metodele de lucru Task Based Learning și
Project Based Learning, realizând practic un exercițiu de cooperare și
creativitate: imaginarea unei școli utopice. In urma colaborării din cadrul
grupurilor de lucru, au rezultat o diversitate de idei - multe din ele aplicabile cu 
adaptarea de rigoare și mediului nostru școlar. Crearea unui mediu de învățare
primitor, calm și sigur pentru elevi a fost una din principalele modalități
subliniate in repetate rânduri pentru prevenirea bullying-ului și a violenței. In 
acest scop, un mijloc extrem de util este practica de mindfulness, cu o varietate
de tehnici de realizare - o parte dintre care le-am putut, cu aceasta ocazie, 
observa și exersa personal.





Vă mulțumim!
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