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I.Introducere 

 

Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP) care a 

fost lansat de Comisia Europeană în anul 2007, pentru perioada de finanţare 2007-2013, a avut 

scopul de a: 

 favoriza schimburile reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și 

formare din UE, 

  permite oamenilor să ia parte la experiențe stimulative de învățare în toate etapele 

vieții și să contribuie în mod individual și/sau instituțional la dezvoltarea sectorului de 

educație și formare profesională din Europa. 

Obiectivele specifice ale LLP au fost următoarele: 

 să contribuie la dezvoltarea învățării continue de calitate și să promoveze un nivel de 

performanță ridicat, inovația și o dimensiune europeană a sistemelor și practicilor în 

domeniu; 

 să sprijine realizarea unui spațiu european al învățării continue; 

 să ajute la îmbunătățirea calității, atractivității și accesibilității posibilităților de învățare 

continuă oferite în cadrul statelor membre; 

 să consolideze contribuția învățării continue la coeziunea socială, la cetățenia activă, la 

dialogul intercultural, la egalitatea de gen și la împlinirea personală; 

 să ajute la promovarea creativității, competitivității, capacității de inserție profesională 

și a dezvoltării spiritului antreprenorial;  

 să contribuie la creșterea participării la învățarea continuă a persoanelor de toate 

vârstele, inclusiv cele cu nevoi speciale și grupurile defavorizate, indiferent de nivelul lor 

socio-economic;  

 să promoveze învățarea limbilor și diversitatea lingvistică;  

 să sprijine dezvoltarea, în domeniul învățării continue, a unui conținut, a unor servicii, 

pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC; 

 să consolideze rolul învățării continue în crearea unui sentiment de cetățenie 

europeană, bazat pe înțelegerea și respectarea drepturilor omului și a democrației, și să 

încurajeze toleranța și respectul față de alte popoare și culturi; 

 să promoveze cooperarea în ceea ce privește asigurarea calității în toate sectoarele 

educației și formării în Europa;  

 să încurajeze o utilizare optimă a rezultatelor , a produselor și proceselor inovatoare și 

să facă schimb de bune practici în domeniile vizate de programul de învățare continuă, 

în vederea îmbunătățirii calității educației și formării. 
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LLP a fost structurat în mai multe programe sectoriale în funcţie de grupurile ţintă cărora se 

adresează, iar în cadrul acestor programe, în funcţie de obiectivele specifice şi operaţionale, se 

disting mai multe tipuri de Acţiuni. Proiectele s-au derulat în cadrul unor acţiuni gestionate la 

nivelul fiecărui stat membru, acţiuni numite descentralizate, sau în cadrul unor acţiuni 

gestionate la nivelul CE, numite acţiuni centralizate. În figura următoare sunt prezentate 

acţiunile pe care le-a gestionat Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.): 

In cadrul LLP, personalul didactic din învățământul preuniversitar a putut participa la 

mobilități individuale de mai multe tipuri: 

 Mobilități Comenius  

 Participare la activităţi de formare a profesorilor şi a altor categorii de 

personal din învăţământ - Obiectivul acestei acţiuni a fost acela de a contribui la 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare, oferind cadrelor didactice posibilitatea de a 

participa la formare profesională într-o altă ţară decât cea în care muncesc sau 

trăiesc în mod obişnuit, de a-şi îmbunătăţi deprinderile şi cunoştinţele practice de 

predare/orientare/consiliere/management şi de a dobândi o mai bună înţelegere 

privind educaţia şcolară din Europa. Activitatea de formare trebuia să aibă o 

puternică orientare europeană în ceea ce priveşte  tematica abordată şi profilul 

formatorilor şi al participanţilor. 



5 
 

 Perioade de stagiu pentru viitori profesori - Asistenţi Comenius - 

Obiectivul acestei acţiuni era de a oferi posibilitatea celor care nu au experienţă 

didactică dar doresc să îmbrăţişeze o carieră didactică, să dobândească o mai bună 

înţelegere a dimensiunii europene a predării şi învăţării, să îşi îmbogăţească 

cunoştinţele de limbi străine, privind alte ţări europene şi sistemele lor de 

învăţământ şi să îşi îmbunătăţească abilităţile de predare; 

 Mobilități Leonardo da Vinci 

 PLM (People on the Labour Market) - Persoane de pe piaţa muncii -acţiunea a 

urmărit să sprijine mobilitatea transnaţională a persoanelor angajate, a liber 

profesioniştilor sau persoanelor care doreau să se angajeze (inclusiv absolvenţi), 

pentru o perioadă de formare în străinătate, cuprinsă între 2 şi 26 de săptămâni, 

într-un context de formare profesională.  

 VETPRO - Profesionişti în educaţie şi formare profesională - acţiunea a urmărit 

sprijinirea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care răspund de formarea 

profesională şi/sau de resursele umane.  Formatorii, profesorii sau alte persoane 

care răspund de formarea profesională au putut face schimb de experienţă, pe o 

perioadă cuprinsă între 2 şi 6 săptămâni, cu corespondenţii lor din alte ţări, cu 

scopul de a învăţa unii de la alţii. 

 Mobilități Grundtvig 

 Vizite şi schimburi pentru personalul implicat în educaţia adulţilor 

GRUNDTVIG (VISA) -obiectivul acestei acţiuni a fost de a contribui la 

ameliorarea calităţii educaţiei adulţilor, în cel mai larg sens - formal, non-formal sau 

informal – permiţând personalului care lucrează în acest  domeniu, sau persoanelor 

care se ocupau cu formarea continuă a personalului respectiv, să efectueze o vizită 

de lucru într-o ţară participantă la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii 

(LLP), diferită de cea în care trăiau sau munceau.  

 Asistenţi GRUNDTVIG (GRAS) - această acţiune a  permis personalului 

implicat în educaţia adulţilor - formală, non-formală sau informală – să petreacă o 

perioadă stagiatură de minim 12 săptămâni în calitate de asistent Grundtvig la o 

instituţie din domeniul educaţiei adulţilor dintr-o ţară europeană participantă la 

Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), alta decât cea în care locuiau 

sau lucrau în mod normal. 

 Formarea continuă a personalului implicat în educaţia adulţilor 

GRUNDTVIG (MOF)- obiectivul acestei acţiuni a fost de a contribui la 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei adulţilor, în cel mai larg sens, permiţând celor care 

lucrează în acest domeniu sau personalului implicat în formarea continuă a adulţilor 

să urmeze un curs de formare într-o ţară diferită de cea în care trăiau sau lucrau. 
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 Mobilități în cadrul  Vizitelor de studiu - Obiectivul acestei acţiuni a fost de a sprijini 

dezvoltarea politicilor şi colaborarea la nivel european în domeniul învăţării pe tot 

parcursul vieţii, în special în contextul Cadrului strategic pentru cooperare europeană în 

domeniul educaţiei şi formării (E&F 2020), precum şi al proceselor Bologna şi Copenhaga 

şi al celor ulterioare acestora. Vizitele s-au organizat sub coordonarea Agenţiei Naţionale la 

nivel naţional şi sub coordonarea  CEDEFOP la nivel european. Pentru fiecare apel s-a  

definit un cadru de teme, respectându-se priorităţile convenite de Comitetul Programului 

de Învăţare pe tot parcursul vieţii. Vizitele de studiu au abordat teme din perspectiva:  

educaţiei generale, educaţiei şi formării profesionale,  a învăţării pe tot parcursul vieţii. În 

timpul vizitelor de studiu, participanţii au avut posibilitatea de a stabili contacte 

profesionale folositoare pentru dezvoltarea unor noi proiecte şi pentru crearea de reţele.  

 
II. Metodologia studiului 

II.1 Derularea studiului a avut ca scop: 

 colectarea de informaţii referitoare la rezultatele, efectele şi beneficiile obţinute de către 

profesorii participanți la mobilităţi cu scop de formare profesională finanţate în cadrul 

programului LLP; 

 analiza şi interpretarea datelor colectate pentru identificarea unor perspective viitoare 

în implementarea programului Erasmus+, Acţiunea KA1, Domeniile Educație școlară, 

Educatia Adultilor  și VET astfel încât sistemul de educație și formare din România să 

răspundă mai bine cerințelor pieței muncii. 

Metodele şi instrumentele folosite în studiu au urmărit colectarea de informaţii care să pună în 

evidenţă următoarele tipuri de efecte: 

 imediate, la nivel individual; 

 pe termen mediu, la nivel instituţional; 

 efecte pe termen lung, atât la nivel individual cât şi instituţional. 

II.2 Metode şi tehnici 

 Analiza rapoartelor finale ale  participanţilor la mobilităţi, 

 Analiza datelor referitoare la mobilitățile individuale și la proiectele de mobilități 

individuale extrase din bazele de date Leopass şi LLPLink, 

 Cercetare cantitativă: Anchetă pe bază de chestionar, 

 Analiză statistică descriptivă a datelor colectate în anchetă. 

Grupul ţintă a fost reprezentat de către profesorii participanţi la mobilităţi finanţate în 

perioada 2007-2013 în cadrul LLP. În cadrul anchetei nu a fost realizat un eşantion ci au fost 

colectate adresele de e-mail ale tuturor profesorilor  beneficiari de astfel de mobilităţi (5128 

dintre acestea au fost active) şi le-au fost trimise invitaţii pentru completarea unui chestionar 

on-line. 
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Chestionarul a fost lansat în 14 ianuarie 2015 şi au fost colectate date până în 12 februarie 2015. 

Întrebările evaluative pe care a fost centrat studiul au fost: 

 Ce tipuri de schimbări s-au produs la nivelul cadrelor didactice respondente la 

chestionar ca urmare a participării la programele de formare? 

 Ce tipuri de schimbări s-au produs la nivelul instituțiilor în care lucrează respondenții 

participanți la activități de formare? 

 În ce direcții se poate acționa pentru ca mobilitățile cu scop de învățare/formare  

finanțate în cadrul programului Erasmus+ să răspundă în mai mare măsură 

beneficiarilor? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, chestionarul a vizat următoarele aspecte: 

 calitatea programelor de formare; 

 rezultatele învăţării, programelor de formare - competențe dezvoltate; 

o competențe metodologice; 

o competențe de comunicare și relaționare; 

o competențe de evaluare a elevilor; 

o competențe psiho-sociale; 

o competențe tehnice și tehnologice; 

o competențe privind managementul carierei; 

 efectele pe termen mediu şi lung, la nivel individual, ale programelor de formare 

privind: 

o atitudinera față de metodele activ participative de predare-învățare-evaluare; 

o atitudinea față de învățarea pe tot parcursul vieții; 

 efectele imediate şi/sau pe termen mediu asupra instituţiilor/organizaţiilor în care 

activează respondenții beneficiari de mobilități LLP privind: 

o Atmosfera în școală; 

o Relația școlii cu părinții și cu comunitatea locală; 

o Situația absenteismului și a abandonului școlar; 

o Politicile incluzive din școală; 

o Dezvoltarea organizațională prin proiecte; 

o Implicarea întregii echipe a unității școlare în proiectarea strategică. 

II.3 Limitele evaluării 

 Informaţiile colectate sunt în general la nivelul percepţiilor; 

 Fluctuația cadrelor didactice respondente, care au participat la formare și apoi și-au 

schimpat locul de muncă, astfel încât nu se poate aprecia în ce măsură ar fi determinat 

schimbări în vechile locuri de muncă și în ce măsură schimvbările declarate în noile 

locuri de muncă se datorează lor; 

 Ancheta pe bază de chestionar s-a efectuat numai pentru beneficiarii de mobilităţi, nu 

au fost colectate date şi de la instituțiile beneficiare; 
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 Dificultăţile de atribuire a efectelor declarate de către respondenţi. Multe dintre cadrele 

didactice au participat în perioada luată în considerare în anchetă și la alte programe de 

formare și nu se poate aprecia cât din dezvoltarea profesională și personală a 

respondenților se datorează formărilor  în cadrul LLP. 

 Foarte multe dintre comentariile respondenţilor s-au referit la nemulţumiri legate de 

sistemul de învăţământ din România fără legătură mobilităţile din LLP şi cu întrebările 

puse, sau la rezultate ele învăţării obţinute în cadrul unor proiecte de parteneriat 

finanţate în LLP, ceea ce a făcut inutilă folosirea lor în analiza calitativă. 

 Lipsa unor grupuri de control. Nu au fost identificate și chestionate cadre didactice care 

în perioada 2007-2013 nu au beneficiat de formare și cadre didactice care în perioada 

2007-2013 nu au beneficiat de formare în cadrul LLP, dar au beneficiat de aceleași 

tipuri de formare la nivel național, casimilare  cu  cele de care au beneficiat 

respondenții. 

 Analiza datelor s-a făcut doar prin statistică descriptivă. 

III. Caracteristicile grupului de respondenţi la chestionar 

Au răspuns la chestionar 2815 persoane (54,89% din numărul de participanți la mobilități LLP 

care au primit prin e-mail invitație), dar numai 2517  (89,41% dintre respondenţi) au răspuns la 

toate întrebările.  Distribuția numărului de răspunsuri pe județe respectă în mare măsură 

distribuția pe județe a numărului de participanți la mobilitate.  

Selectați denumirea județului în care se află unitatea de învățământ în care activați la data 
la care ați răspuns la chestionar: 

Județ Număr de respondenți Procent din numărul total de respondenți 

Ialomița 
7 0.3% 

Covasna 
11 0.4% 

Tulcea 
12 0.5% 

Maramureș 
15 0.6% 

Bistrița Năsăud 
20 0.8% 

Mureș 
20 0.8% 

Satu Mare 
22 0.9% 

Ilfov 
24 1.0% 

Giurgiu 
26 1.0% 

Călărași 
27 1.1% 

Sălaj 
27 1.1% 

Mehedinți 
28 1.1% 

Brăila 
31 1.2% 
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Harghita 
31 1.2% 

Caraș Severin 
32 1.3% 

Bihor 
33 1.3% 

Vrancea 
37 1.5% 

Teleorman 
39 1.5% 

Sibiu 
45 1.8% 

Vâlcea 
45 1.8% 

Olt 
46 1.8% 

Constanța 
47 1.9% 

Gorj 
47 1.9% 

Buzău 
48 1.9% 

Alba 
53 2.1% 

Hunedoara 
61 2.4% 

Vaslui 
62 2.5% 

Botoșani 
65 2.6% 

Argeș 
66 2.6% 

Timiș 
66 2.6% 

Brașov 
69 2.7% 

Cluj 
72 2.9% 

Galați 
73 2.9% 

Prahova 
81 3.2% 

Neamț 
108 4.3% 

Arad 
116 4.6% 

Bacău 
121 4.8% 

Suceava 
127 5.0% 

Dâmbovița 
151 6.0% 

Dolj 
156 6.2% 

București 
168 6.7% 

Iași 
182 7.2% 

 
2517 

 



10 
 

 

 



11 
 

 

Cei mai mulți dintre respondenți activau în perioada/perioadele în care au beneficiat de 

mobilitate/mobilități în cadrul unor licee/colegii tehnice/tehnologice/vocaționale 1008-

40,08%) sau în școli gimnaziale (759-30,16%). 416 dintre respondenți activau în perioadele 

respective în mai multe tipuri de instituții, după cum se poate vedea în tabelul și diagramele 

următoare: 
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In perioada în care ați beneficiat de mobilități cu scop de învățare în cadrul LLP, ați activat în 
următoarea/ următoarele tip/ tipuri de unități de învățământ/ formare: 

Tip instituție/organizație 
Număr 

răspunsuri 
Procent din număr de 

respondenți 

Grădiniță pentru copii cu nevoi speciale 1 0.040% 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 1 0.040% 

Asociație Profesională 1 0.040% 

Sindicat învățământ, departament formare 1 0.040% 

Penitenciar 1 0.040% 

ARACIP 2 0.079% 

Școală/Centru de formare de limbi străine 2 0.079% 

SAM 2 0.079% 

Facultate/Universitate 3 0.119% 

Liceu special 4 0.159% 

ONG 8 0.318% 

Școală gimnazială specială 9 0.358% 

Club/Palat al copiilor 14 0.556% 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 18 0.715% 

Școală postliceală 31 1.232% 

Centru școlar de educație incluzivă 46 1.828% 

Casă a Corpului Didactic 49 1.947% 

Inspectorat școlar 94 3.735% 

Grădiniță  124 4.926% 

Școală primară 156 6.198% 

Liceu/Colegiu teoretic 599 23.798% 

Școală gimnazială 759 30.155% 

Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic/vocațional 1008 40.048% 

 
2933 
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Cei mai mulți dintre respondenți lucrau în instituții din mediul urban, iar pentru 75 dintre cei 

care lucrau la mai multe instituții, instituțiile respective erau atât în mediul rural cât și în cel 

urban. 

Unitatea/unitățile de învățământ în care ați activat în perioada 2007-
2013 au fost: 

Mediul de rezidență 
Număr de 
răspunsuri 

Procent din numărul total 
de respondenți 

Din mediul urban 2097 83.3% 

Din mediul rural 495 19.7% 

 
2592 

 

 

Cea mai frecventă arie curriculară în cadrul căreia își desfășurau activitatea respondenții în 

perioada mobilității este Limbă și comunicare -917 (36%): 

Aria curriculară/domeniul în cadrul căreia predați este: 

Aria curriculară/domeniul de activitate Număr respondenți 
Procent din numărul total de 

respondenți 

Limba si comunicare 917 36.4% 

Matematica si  stiinte 455 18.1% 

Om si societate 292 11.6% 

Arte 18 0.7% 

Educatie fizica si sport 29 1.2% 

Tehnologii 471 18.7% 

Învățământ  preșcolar 70 2.8% 

Învățământ primar 171 6.8% 

Învățământ special 52 2.1% 

Consiliere și orientare 37 1.5% 

Altele 5 0.2% 

 
2517 

 Altele însemnând: 

 Activitati extrașcolare specifice palatului copiilor 

 Personal didactic auxiliar 

 Profesor documentarist 

 Metodist CCD şi inspector IŞJ Vaslui 

 Educație permanentă și activități extrașcolare 

2097 

495 
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Frecvența răspunsurilor privind mediul de rezidență al 
instituției/organizației în care activau/activează beneficiarii de mobilități, 

la data participării la mobilitate 
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Cele mai frecvente tipuri de mobilități de care au beneficiat respondenții au fost Mobilitățile 

individuale Comenius și Mobilitățile Leonardo da Vinci VETPRO. 

Selectați tipurile de mobilități cu scop de învățare/formare de care ați beneficiat în cadrul LLP în perioada 2007 -2013 

Tipul de mobilitate 
Număr 

răspunsuri 
Procent din numărul 
total de respondenți 

Asistent Grundtvig 2 0.1% 

Alte tipuri de mobilități 8 0.3% 

Profesor însoțitor LdV/IVT 8 0.3% 

Asistent Comenius 9 0.4% 

Vizită pregătiroare/Seminar de contact 20 0.8% 

Vizite și schimburi Grundtvig 38 1.5% 

Mobilitate de învățare în proiect/proiecte Grundtvig 74 2.9% 

Mobilitate de învățare în proiecte ToI/ de parteneriat Leonardo da Vinci 109 4.3% 

Atelier Grundtvig 142 5.6% 

Mobilitate individuală de învățare Grundtvig 189 7.5% 

Mobilitate Leonardo da Vinci PLM 196 7.8% 

Vizită de studiu 349 13.9% 

Mobilitate de învățare în proiect/proiecte Comenius (multilateral/bilateral/regio) 411 16.3% 

Mobilitate Leonardo da Vinci VETPRO 491 19.5% 

Mobilitate individuală Comenius 1761 70.0% 

 

Limba si 
comunicare, 

917, 36% 

Matematica si  
stiinte, 455, 18% 

Om si societate, 
292, 12% Arte, 18, 1% 

Educatie fizica si 
sport, 29, 1% 

Tehnologii, 471, 
19% 

Învățământ  
preșcolar, 70, 

3% 

Învățământ 
primar, 171, 7% 

Învățământ 
special, 52, 2% 

Consiliere și 
orientare, 37, 

1% Altele , 5, 0% 

Distribuția numărului de respondenți în funcție de aria 
curriculară/domeniul în care predau la data participării la 

mobilitate/mobilități 
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Alte tipuri de mobilități: 

 Tineret în acțiune  

 PRISCINET, Nanoyou-European Schoolnet, 

 Erasmus plus, 

 Stagiu pedagogic La I.U.F.M, Universitate J. Fourier, Academia Grenoble. 

 

52,80% dintre respondenți au beneficiat în perioada 2007-2013 de o singură mobilitate finanțată din 
LLP, dar numărul mobilităților declarate de către respondenți variază de la 1 la 42. 

Precizați numărul de mobilități cu scop de învățare/formare pe care le-ați efectuat în cadrul LLP cu 
finanțare în perioada 2007-2013 

Număr mobilități efectuate Număr respondenți Procent din numărul total de respondenți 

22 mobilități 1 0.04% 

24 mobilități 1 0.04% 

26 mobilități 1 0.04% 

32 mobilități 1 0.04% 

40 mobilități 1 0.04% 

42 mobilități 1 0.04% 

17 mobilități 2 0.08% 

13 mobilități 3 0.12% 

19 mobilități 3 0.12% 

11 mobilități 4 0.16% 

18 mobilități 4 0.16% 

15 mobilități 5 0.20% 
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16 mobilități 6 0.24% 

12 mobilități 11 0.44% 

14 mobilități 12 0.48% 

20 mobilități 12 0.48% 

10 mobilități 19 0.75% 

9 mobilități 21 0.83% 

8 mobilități 26 1.03% 

7 mobilități 30 1.19% 

6 mobilități 51 2.03% 

5 mobilități 94 3.73% 

4 mobilități 158 6.28% 

3 mobilități 226 8.98% 

2 mobilități 495 19.67% 

1 mobilitate 1329 52.80% 
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IV. Sinteza rezultatelor 

IV.1 Percepţia respondenților privind calitatea programelor de formare 

Pentru identificarea percepţiei respondenţilor privind calitatea programelor de formare au fost 

vizate 5 aspecte: 

 Organizarea programului de formare; 

 Prestația formatorilor; 

 Materialele primite; 

 Conținutul programelor de formare; 

 Metodele/activitățile de învățare. 

Pe o scală de la 1 la 5 (1 cel mai scăzut nivel şi 5 cel maxim), între valoarea medie a aprecierii 

delarate cu privire la programul de formare în ansamblul lui  și cea calculată există o diferență 

de 0,04 puncte (4,75 valoarea medie a aprecierilor declarate și 4,71 valoarea medie calculată).  

Cea mai bine apreciată a fost prestația formatorilor (4,81 adică 98,73% din scorul maxim), iar 

cel mai puțin apreciat a fost conținutul programelor de formare(4,20 adică 84% din scorul 

maxim). 

Vă rugăm să vă gândiți la modul în care s-au derulat activitățile de formare/învățare la care ați participat în cadrul 
LLP  și să apreciați aceste activități din punctul de vedere al: 

Aspecte vizate 

Apreciere 

Foarte 
bună 

Bună Satisfăcătoare Slabă 
Foarte 
slabă 

Prestației Formatorilor/lectorilor/moderatorilor 2072 413 27 4 1 

Organizării 1983 482 41 9 2 

Materialelor primite 1541 820 133 20 3 

Conținutului activităților de învățare/formare 1897 567 48 4 1 

Activității/activităților în ansamblul ei/lor 1913 576 25 2 1 

Prestației Formatorilor/lectorilor/moderatorilor 82.32% 16.41% 1.07% 0.16% 0.04% 

Organizării 78.78% 19.15% 1.63% 0.36% 0.08% 

Materialelor primite 61.22% 32.58% 5.28% 0.79% 0.12% 

Conținutului activităților de învățare/formare 75.37% 22.53% 1.91% 0.16% 0.04% 

Activității/activităților în ansamblul ei/lor 76.00% 22.88% 0.99% 0.08% 0.04% 
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Comentariile făcute de respondenți privind calitatea programelor de formare sunt următoarele: 

 Au fost experiențe deosebite pentru dezvoltarea mea ca profesor dar si pentru scoala in care 

predau sau la nivelul Bucurestiului. 

 Am mentinut legatura cu toti participantii ceea ce m-a ajutat sa dezvolt alte proiecte 

europene pentru scoala in care predau. 

 Elevii mei au fost beneficiarii directi, pentru ca i-am invatat si pe ei sa fie deschisi spre nou. 

 Beneficii în ceea ce privește interacțiunea, dimensiunea europeană, stabilirea de contacte. 

 As participa cu placere la alte activitati de acest gen daca as reusi sa obtin si alte burse de 

pregatire individuala sau proiecte de tipul celui desfasurat in scoala noastra si anume un 

proiect multilateral Comenius 1. 

 Experienta  dobandita si materialele achizitionate in urma mobilitatilor efectuate mi-au fost 

de un real folos de-a lungul anilor de activitate didactica ce au urmat. 

 Folosesc inca la clasa produsul final al proiectului Comenius 1, un CD ce contine momente 

importante din timpul derularii proiectului din tara noastra si tarile partenere, Suedia si 

Franta. Acesta contine, printre altele, un dictionar multilingvistic in 4 limbi, romana, 

engleza, franceza si suedeza, cantece, poezii si informatii utile despre fiecare tara in parte. 

Proiectul nostru s-a terminat in anul 2009, iar de atunci, toate clasele noastre de elevi au 

beneficiat de materialele inregistrate pe acest CD. Acest produs il folosim si in ”Saptamana 

Altfel - Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” si reusim de fiecare data sa ii surprindem placut pe 

elevi si sa le mentinem treaz interesul pentru studiul limbilor moderne. 

 Cel mai bine organizat a fost cel din Finlanda (Euneos Corporation).  

 Cel cu cel mai mare impact si concentrat, continuturi adecvate, calitate a fost cel de la 

Cambridge (Bell Corporation) 

 Aceste formari m-au ajutat enorm sa ma dezvolt atat personal, cat si profesional. In plus, 

mi-au dat repere privind un sistem de invatamant de calitate la nivel Euopean. Am vazut 

cum sunt aplicate multe legi si metodologii care au fost date de Ministerul Educatiei in 

aceasta perioada. Un exemplu:" Scoala Altfel", care pentru colegii mei este o porcarie, 

pentru mine si departamentul pe care il conduc, nu. Din pacate, daca persoanele carora le 

impartasesti experientele traite, nu au suficienta deschidere si flexibilitate, nu inteleg nimic. 

 Depinde in mare parte de organizatori. Spre exemplu, toate activitatile care s-au desfăsurat 

in spatiul UK au avut calitate exceptionala. Restul activitatilor au avut calitate buna si 

medie. 

 Dintre cele 3 una, cea din Barcelona, a fost deosebit de bine organizata. Celelalte doua au 

fost excesiv de teoretice. 

 Consider că toate stagiile de formare au fost foarte bine organizate. Formatorii au fost 

foarte bine pregătiți, iar conținuturile au răspuns nevoii mele de formare. Am aflat lucruri 
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noi, metode de lucru pe care și eu le folosesc acum cu elevii mei, și mi-au folosit toate 

materialele suport oferite la cursuri. Experiențele trăite au adus un real plus de valoare 

dezvoltării mele profesionale și asta pentru că toate s-au bazat pe activități practice, noi, 

cursanții, am fost puși în centrul propriei formări. 

 Doresc sa precizez ca am facut o medie intre notele acordate Vizitei de studiu la care am 

participat (si care a fost pe alocuri dezamagitoare) si celelalte 2 mobilitati care merita 

punctajul maxim la toate criteriile (exceptie face cursul structural Comenius la care nu am 

primit materiale decat cateva fise de lucru pe care le-am lucrat impreuna cu formatorii - ni 

s-a spus ca drepturile de autor ii impiedica sa ne puna la dispozitie suportul de curs - 

intrucat noi, de fapt CE in numele nostru, a platit pentru aceasta, nu mi se pare firesc... 

poate ma insel eu...). 

 Activitățile desfășurate au permis atingerea obiectivelor. 

 A fost o experienta extraordinara, din toate punctele de vedere. 

 Pot spune ca a fost cea mai frumoasa experienta profesionala de pana acum in cariera de 

profesor. 

 Materialele au fost bine structurate, interesante, am profitat mult in urma participarii la 

mobilitati. Orizontul profesional s-a largit considerabil. 

 Fiind o activitate de formare de tip job-shadowing, n-am avut formatori in scoala din 

Franta unde am desfasurat stagiul, ci un profesor tutore. Disciplinele la care am participat 

fie ca asistent, fie implicandu-ma in mici proiecte alaturi de profesorii si elevii francezi le-am 

ales eu, iar impreuna cu Directorul principal, cu Directorul educativ si cu profesorul tutore, 

am stabilit un orar de opt ore pe zi, cu activitati cat mai diverse, pe care  l-am respectat cu 

strictete. De asemenea, materialele pe care le-am primit au fost materiale pe care le-am 

solicitat eu , care sa-mi fie de real folos. 

 Foarte util modelul de învățământ profesional din Belgia, parteneriatele dintre școli și 

agenți/unități economici/economice. 

 Cursurile si activitatile de invatare intreprinse in timpul formarii in strainatate au fost o 

oportunitate unica de a cunoaste noi metode si tehnici adaptate diferitelor tipuri de elevi 

care pot fi aplicate in sistemul de invatamant din Romania. De asemenea a fost o ocazie de 

autocunoastere si implinire a procesului de dezvoltare profesionala. 

 Schimbul de experiență și de idei cu ceilalți participanți este de asemenea de maxima 

utilitate. 

 Doi dintre traineri au fost mult sub asteptari.  

 A fost o experienta deosebita care mi-a adus reale beneficii atat pe plan profesional dar si ca 

dezvoltare personala. 

 Formarile la care am participat in cadrul LLP au fost extraordinare din toate punctele de 

vedere. Inca nu am gasit la noi in tara  un curs, o formare care sa imi satisfaca nevoile de 
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predare - invatare a limbii straine. Ma bucur ca am putut sa beneficiez de finantare si sa-mi 

imbogatesc atat metodele de predare-invatare cat si cunostintele generale despre alte 

civilizatii europene. 

 Cursurile au fost bine gandite si foarte utile pentru activitatea de zi cu zi. 

 Unele au fost mai interesante si utile decat altele. Intrebarea este irelevanta. 

 Ar fi foarte bine ca mobilitatile sa ramana individuale deoarece consider ca fiecare profesor 

stie sigur in ce domeniu trebuie sa se perfectioneze si ce activitate din cadrul LLP i se 

potriveste cel mai bine. 

 Una din formari, si anume mobilitate Grundtvig in Portugalia, nu s-a ridicat la inaltimea 

asteptarilor din punct de vedere organizatoric si de continut. 

 Invatare eficienta, practica, activitati bine organizate, gazde primitoare si multa seriozitate 

si deschidere din partea institutiilor organizatoare. 

 Activităţile de formare/învăţare la care am participat în cadrul LLP m-au ajutat să aplic 

metode moderne de predare/învăţare/evaluare. Am introdus materiale didactice noi la ore, 

ceea ce i-a motivat pe elevi şi a facilitat o mai bună înţelegere a noţiunilor noi. 

 Aceste proiecte s-au derulat in conditii foarte bune, iar rezultatele aplicarii cunostintelor si 

abilitatilor acumulate la aceste cursuri au fost vizibile la nivelul institutiei mele. 

 Foarte utile și foarte motivante aceste activități. 

 Organizare perfecta, formatori profesionisti,atmosfera agreabila de studiu si creatie. 

 Fiecare stagiu a relevat importanta structurarii invatarii, mi-a permis dezvoltarea si 

perfectionarea abilitatilor de comunicare si de lucru in grup. Am apreciat schimbul de bune 

practici. 

 Sunt fericita ca am avut sansa de a beneficia de multiplele avantaje create de o astfel de 

mobilitate. Activitatea mea profesionala a capatat  plus valoare. Va multumesc ! 

 Consider o oportunitate extraordinara sa poti desfasura activitati de formare intr-o alta 

tara, atat din punct de vedere profesional, cat si socio-cultural. Pentru mine, volumul 

informatiilor, calitatea schimburilor de bune practici, relatiile de prietenie si colaborare 

realizate, au constituit si mai constituie inca ( prin materialele furnizate, fotografiile facute 

si legaturile realizate) o permanenta sursa de inspiratie si creativitate in activitatea pe care 

o desfasor. 

 Toate mobilitatile de care am beneficiat au fost utile si cu impact ridicat din punct de vedere 

profesional si personal, dezvoltandu-mi competente profesionale in diferite domenii, dar si 

competente sociale, organizatorice si culturale. 

 Deschidere si colaborare dupa terminarea cursurilor din partea organizatorilor. 

 Stagiile LLP au reprezentat o adevarata experienta de invatare. 

 Cred ca aceste activitati nu s-ar fi putut realiza niciodata in maniera si  la nivelul la care au 

fost organizate in afara tarii. Si nu ma refer aici la locatii sau facilitati ci la experientele pe 
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care le-am avut, oamenii si ideile pe care le-am intalnit. 

 Institutia in cadrul careia s-a desfasurat activitatea de formare/ Anglolang Academy of 

English/  este specializata numai pe cursuri de formare, dispune de spatii adecvate,  

formatori foarte buni si  de organizare perfecta a intregului proces. 

 Mi-a plăcut primirea făcută de partenerul extern, prezentarea partenerului extern 

beneficiarului, planul de lucru,   prezentarea bunelor practici privind modulele de formare 

din cadrul proiectelor. A fost provocator pentru că am aflat despre oportunitatile de 

finantare pentru mediul educational. 

 Schimbul de experienta a corespuns asteptarilor. 

 Doresc sa remarc profesionalismul formatorilor si seriozitatea cu care au tratat acest curs 

de formare, calitatea actului de formare m-a influentat in mod pozitiv. 

 Mi-a placut foarte mult cursul de formare din Grecia, Insula Eghina 

 A fost un curs de exceptie desfasurat la Cheltenham, Marea Britanie. 

 Atitudine diferita a formatorilor in ceea ce-i priveste pe cursanti, in functie de tara de 

provenienta. 

 Cam prea multa teorie pe care o stiam din facultate din Romania, ca profesor de limba 

engleza ma ateptam la sugestii practice, la activitati mai multe, etc. 

 In 2009 am accesat pentru un grant  Comenius Iin Roma -Italia în care nu a fost totul de 

foarte bine (formatorul nu avea f. bine structurata materia si de multe ori aveai senzatia ca 

piezi timpul cu paranteze la informatiile care trebuiau asimilate). In 2011 am accesat pentru 

un grant  Comenius in Heraklion Grecia  unde totul a fost de nota +10, de la organizare, la 

informatiile insusite la curs, la activitatile propuse si pana evaluare (s-au facut 3 evaluari 

distincte). Deci eu voi face o medie pe cele 2 participari la cursuri de formare. 

 Au fost experiente extraordinare cu un puternic impact atat la nivel personal cat si 

profesional. 

 Toate materialele oferite de organizatori au fost de maxima noutate si au constituit o forma 

moderna de transfer de informatii si de experiente. 

 Din cele trei activități, una a fost extrem de bine organizată, iar celelalte două au avut și aspecte 

interesante, dar și unele sincope, astfel încât aprecierea de mai sus reprezintă o medie.... 

 Toate mobilitatile / activitatile la care am participat au avut impact real in activitatea mea 

si a colegilor. La fiecare o activitate de formare pe care o desfasor caut si utilizez resurse din 

activitatile la care am participat. Mi-au fost si imi sunt de mare folos. 

 Activitatile de invatare au fost variate, atractive, individuale dar si de grup, de cercetare si 

reflectie dar si de integrare a jocurilor  didactice in activitatea clasei. Am descoperit si 

analizat noi programe si aplicatii IT in bursa de formare Comenius dar am si studiat metode 

si tehnici specifice educatiei adultilor pentru a-mi usura elaborarea pe parcursul cursului 

(bursa Grundtvig) a unor contexte de invatare bazate pe cercetare-actiune-formare, pe care 
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ulterior le-am integrat in activitatea mea de voluntar in cadrul Clubului Kiwanis. Au fost 

doua experiente de invatare diferite, dar speciale si care m-au dezvoltat in plan profesional 

si personal. Cel mai important pentru mine a fost imbunatatirea competentelor de 

comunicare in limba engleza, aplicatiile practice si exemplele de buna practica, dezvoltarea 

competenţelor interculturale, dar si a celor sociale si de relationare. 

 A fost o experienţă extrem de utilă care a avut sens definitoriu în dezvoltarea mea 

profesională. 

 Comenius mobilitate -mi s-a parut mult prea scump cursul si cheltuielile de cazare si masa.La 

vizita de studiu foarte bine gandita vizita de studiu-eficienta .Mobilitatea din Portugalia prea 

costisitoare, fara  materiale primite nimic absolut, macar un pix sau o mapa. 

 Toate resursele implicate (materiale, umane, de timp) au contribuit , prin fiecare tip de 

activitate, la coroborarea obiectivelor cu continuturile si strategiile de lucru, la adaugarea 

de valoare prin contributia grupului-tinta. 

 Unele activitati au fost de foarte bine ! 

 Formatorii, prezentarea materialelor, exemple de buna practica si programe informatice 

relevante 

 Am fost extrem de multumita de activitatea de formare, pot spune ca m-a ajutat sa imi 

conturez stilul didactic. 

 Au fost interesante exemplificarile de utilizare a cunostintelor de stiinte din punctul de 

vedere al invatamantului integrat. Participantii au venit cu idei foarte ingenioase pentru 

dezvoltarea activitatilor si au adus critici obiective asupra unor modele. 

 Materiale didactice:  Ca profesor de Limbi straine am observat continutul manualelor din 

Portugalia, bine structurate pe module, cu lectii accesibile axate mult pe comunicare, cu 

dezvoltarea vocabularului si diversitatea in evaluarea elevilor.  Dat fiind ca facem parte din 

Uniunea Europeana, o masura foarte buna ar fi  ca aceste manual sa poata fi accesibile si 

elevilor de la noi, deoarece limbile moderne studiate ar trebui sa fie directionate la fel in 

spatiul european. 

 M-am simtit deosebit de bine, am aflat o multime de lucruri noi, am schimbat metode si 

modele de buna practica, am dobandit abilitati si compente tehnice si lingvistice. 

 Am bifat prestatie buna cu referire la un singur formator din cele 4 mobilitati la care am 

participat, la toate celelalte am fost foarte multumita de prestatia formatorilor (in cazutl 

mobilitatilor individuale la cursuri de formare) sau a partenerilor educationali ((in cazutl 

mobilitatilor din cadrul Proiectului Multilateral Comenius) pe care l-am coordonat. 

 Vreau sa particip in continuare, sa aplic chiar un proiect. 

 Este singura mea mobilitate in tara a carei limba o predau si mobilitatea a avut un impact 

pozitiv asupra mea. 

 Nu întotdeauna am primit exact ceea ce mă așteptam, dar întotdeauna am învățat lucruri 
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care mi-au fost utile în activitatea ulterioară, alte perspective de a vedea lucrurile...  

 Mi-ar plăcea să mai pot beneficia de asemenea cursuri și de mobilități individuale. 

 Aceste cursuri de formare si-au adus aportul la cresterea calitatii actului educational in 

institutia  in care eu imi desfasor activitatea. 

 Un curs de excelenta de la care am avut foarte multe de invatat si care m-a ajutat in 

propunerea unui program de formare pe care l-am desfasurat cu cadre didactice din judet. 

 Am fost extrem de multumita din toate puctele de vedere si doresc sa  multumesc 

organizatorilor acestor programe si sa-i felicit tot odata . 

 Am vazut cum se lucreaza intr-un C.D.I. ceea ce m-a ajutat foarte mult in activitatea mea din tara. 

 Diversitatea si numarul formatorilor au reprezentat un plus, locatia aleasa pentru curs (mai 

exact, o sala de hotel cu un grup sanitar nefunctiona) un mare minus. 

Cel mai apreciat criteriu referitor la conținutul programului de formare s-a referit la adecvarea 

acestuia la nevoile participanților. 

Referitor la conținutul programului/programelor de învățare/formare selectați pentru afirmațiile următoare aprecierea 
care este cea mai apropiată de opinia dumneavoastră: 

 
Aspecte vizate 

Apreciere 

In foarte mare 
măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost prea general 

248 304 628 834 503 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost adecvat nevoilor personale 
de predare 

1221 1063 196 29 8 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost adecvat nevoilor elevilor 

1082 1080 293 50 12 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost adecvat problemelor 
specifice cu care vă confruntați 

974 1089 385 64 5 

Informațiile primite au fost o noutate 
pentru dumneavoastră 

737 1141 575 58 6 

Aspectele vizate pe durata mobilității cu 
scop de învățare/ formare au avut 
aplicabilitate imediată în activitatea 
dumneavoastră 

924 1174 370 45 4 

Metodele de predare-învățare-evaluare 
prezentate pe durata mobilităților  erau 
deja utilizate de dumneavoastră 

268 724 1046 423 56 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost prea general 

9.85% 12.08% 24.95% 33.13% 19.98% 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost adecvat nevoilor personale 
de predare 

48.51% 42.23% 7.79% 1.15% 0.32% 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost adecvat nevoilor elevilor 

42.99% 42.91% 11.64% 1.99% 0.48% 

Conținutul programului/programelor de 
formare a fost adecvat problemelor 
specifice cu care vă confruntați 

38.70% 43.27% 15.30% 2.54% 0.20% 
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Informațiile primite au fost o noutate 
pentru dumneavoastră 

29.28% 45.33% 22.84% 2.30% 0.24% 

Aspectele vizate pe durata mobilității cu 
scop de învățare/ formare au avut 
aplicabilitate imediată în activitatea 
dumneavoastră 

36.71% 46.64% 14.70% 1.79% 0.16% 

Metodele de predare-învățare-evaluare 
prezentate pe durata mobilităților  erau 
deja utilizate de dumneavoastră 

10.65% 28.76% 41.56% 16.81% 2.22% 

 

 

Mai mulți dintre respondenți au făcutt următoarele comentarii: 

 Modul în care ne-au fost prezentate informațiile și felul în care am fost tratați au fost 

extraordinare.  

 As repeta oricand oricare din experientele traite deoarece le apreciez ca fiind de un real 

folos pentru cariera mea didactica. 

 Chiar daca o parte dintre ”tehnicile” de predare-invatare le-am studiat/le putem studia in 

tara, faptul ca am ”vazut” cum functioneaza acestea in tarile europene a avut, evident, un 

impact mai mare. 

 Am reusit sa implementez o mare parte din aceste tehnici in scoala mea si pentru ca am 

avut mai multi colegi care au participat la cursuri similare si pentru ca, in calitate de 

director/director adjunct, am putut lua decizii in acest sens deci au fost indepliniti doi 

factori importanti: lipsa ”reticentei”, ”comoditatii” si lipsa ”rezistentei la schimbare”. 

Continutul a fost adecvat nevoilor personale de predare pentru ca, de la inceput, am ales 
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doar cursuri in acest sens. 

 Scopul pentru care am ales mobilitatea era cunoașterea modului de derulare a stagiului de 

practică pentru specializarea pentru care se pregătesc elevii liceului, însă am văzut stagii 

de succes pentru alte specializări. 

 Depinde in mare parte de organizatori. Spre exemplu, toate activitatile care s-au desfăsurat 

in spatiu UK au avut calitate exceptionala. Restul activitatilor au avut calitate buna si 

medie. 

 Mobilitatea individuală din Anglia, Scarborough, Effective Communication in European 

Context, m-a impresionat foarte mult prin rigurozitatea respectării programului, 

deschiderea și amabilitatea profesorilor englezi, eficiența cursului care ne-a dezvoltat într-

adevăr abilitățile de comunicare. 

 Cu o mare parte dintre strategiile utilizate eram familiarizata dar am aflat si despre tehnici 

si mijloace didactice noi si strategii de integrare scolara si profesionala pe care le-am 

impartasit prin dieseminari si le-am aplicat in activitatea proprie. 

 Este greu de identificat nevoile elevilor in cazul fiecarui profesor. Insa este de datoria 

fiecaruia sa adapteze ceea ce s-a invatat la cazul sau. 

 Programul de formare a fost deosebit de interesant si folositor. 

 Tehnicile de lucru pot sa difere de la o tara la alta si oricand sunt binevenite exemplele de 

buna practica si metodele noi de abordare a tehnicilor de predare-invatare-evaluare. 

 Cursul nu si-a atins toate obiectivele promise. 

 Abordarea practica si interculturala este deosebita fata de orice curs la care am participat 

in tara. Schimbul de experienta cu profesorii din alte tari este o activitate benefica si, mie 

personal, mi-a fost foarte utila. 

 Am inteles cu ce probleme se confrunta invatamantul la nivel european, am discutat despre 

legatura permanenta a dirigintelui cu parintii elevilor, despre prevenirea abandonului 

scolar, despre copii de etnie rroma, despre salarizare (aspect la care nu stam prea  bine 

comparativ cu profesorii din UE) si despre alte probleme profesionale. 

 Atelierele de lucru, asistenţele la ore au contribuit la un schimb de experienţă benefic pentru 

cariera unui profesor de limbi moderne aflat într-o permanentă căutare a elementelor de 

noutate. 

 Cunostintele acumulate au fost aplicate in lectii . Elevii au beneficiat din plin . De altfel acest 

lucru a fost confirmat de echipa de inspectori de la Agentia de programe si de la ISMB care 

m-au inspectat la activitati. 

 Programa din rRomania este mult prea aglomerata comparativ cu cea din tearile europene 

pe care le-am vizitat. In Romania lipseste corelarea pe orizontala intre continutul teoretic 

(ex. Matematica - fizica) si transdisciplinaritatea si interdisciplinaritatea. Mijloacele de 

aplicare/integrare a noilor tehnologii in activitatile de predare/evaluare in Romania este 
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sunt mult limitate fata de alte tari. 

 Am observat foarte multe lucruri bune care ar fi putut fi puse in practica, doar si ca 

sistemul de aici e diferit de cel din tara vizitata. 

 A fost un real si benefic schimb de bune practicei. 

 Mobilitatile de care am beneficiat au fost diverse, insa din toate am avut de invatat si am 

putut aplica competentele dezvoltate in viata profdesionala si personala. 

 Sistemele de invatamant profesional din tarile vizitate (Finlanda si Spania) sunt mult mai 

dezvoltate si mai bine finantate, iar modificarile eventuale se pot face prin luarea unor 

decizii la nivel national. 

 Continuturile au fost corelate obiectivelor propuse, în programul zilnic s-au desfasurat atat 

activitati pe grupa de profesori cat si activitati specifice fiecarui profesor in parte. 

 In iulie 2011 am participat la un stagiu de formare Comenius in Olanda- Instrumental 

Enrichment si apreciez in mod deosebit materialele pe care le-am primit pe parcursul 

stagiului (instrumente elaborate de Reuven Feuerstein), materialele pe care le folosesc si 

acum in activitatea de consiliere individuala si de grup, rezultatele fiind observate la copii , 

dominant,  in spatiul scolar. 

 Cel mai util lucru învățat  a fost despre perspectiva realizarii  de proiecte pentru mediul 

local/regional și cooperarea cu instituții din domeniul educațional. Am învățat despre 

perspectiva realizarii  de proiecte pentru atragerea de fonduri, tehnici de comunicare 

pentru parteneriat. 

 La 4 ani de la participarea la aceste activitati inca aplic/ utilizez la clasa metode, informatii 

sau activitati pe care le-am invatat/ vazut acolo. 

 Metoda Montessori m-a impresionat în mod deosebit, însă nu se poate aplica secvențial, iar 

materialele sunt extrem de scumpe. Pentru alte metode, care implică folosirea mijloacelor 

informatice, lipsa unei table „inteligente“ și, din păcate, faptul că puțini elevi au conexiune 

Internet, constituie un handicap greu de depășit. 

 Chiar daca unele informatii sau metode au mai fost utilizate inainte de programul de 

formare in timpul active  de formare am inteles cum sunt aplicate de colegii nostri din alte 

sisteme de invatamant europene, ce obstacole au intampinat , cum le-au rezolvat, totul a 

fost pentru noi ceva nou. 

 Nu am avut prea mare lucru ce sa aplic. Am stat intr-o zi legata la ochi vreo 2 ore sa imit o 

persoana oarba cu deficiente si o colega ma tinea si m-am deplasat vreo 2 ore asa ca la 

urma sa spun ce am simtit. Apoi in alta zi m-a urcat legata la ochi pe un butoi si a trebuit 

tot asa sa ma deplasez. Mare metoda activa. Eu cum pot aplica la elevi de liceu asa ceva? 

 Specificul sistemului nostru de invatamant, resursele noastre curriculare si baza materiala, 

nu permit totdeauna o aplicabilitate imediata. Este nevoie de timp si resurse materiale. 

Metodele dobandite , in cea mai mare parte, au fost inedite. 
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 Informatiile primite au fost noi pentru mine, si le-am putut folosi ca instrumente de 

predare-evaluare la clase. 

 Sunt fericita ca am avut sansa participarii la astfel de mobilitati si as dori sa mai particip. 

 Continutul materialului a fost prea general, in plus nivelurile de cunostinte ale 

participantilor la formare erau foarte diferite, iar materialelel prezentate de formatori au 

fost pentru cei cu cunostinte de baza, nu pentru persoane specializate. 

 Raspunsul ~deloc~ la cea de a treia intrebare se explica prin  faptul ca temele proiectelor la 

care am participat nu au abordat nevoile elevului la clasa, ci au vizat doar activitatea 

profesorului si a inspectorului scolar. 

 Personal, fiind director de instituție, și aplicând pentru un program de formare care a avut 

ca tematică, lidershipul, conținutul  programului nu viza metode de predare-învățare-

evaluare, ci mai degrabă, cunoștințe legate de arhitectura sistemului de învățământ din 

țara respectivă - Scoția, mai precis - , de aceea și variantele de răspuns bifate de mine cu 

referire la întrebările privind activitatea directă cu elevii nu puteau fi altele. 
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Faptul că majoritatea respondenţilor apreciază ca utile programele de formare avute în 

mobilitate este pus în evidenţă şi de răspunsurile la următoarele 2 întrebări: 

Precizați dacă ați dori să beneficiați de mobilități și in cadrul 
programului Erasmus+ 

Variante de 
răspuns 

Număr 
respondenți 

Procent din numărul 
total de respondenți 

DA 2410 95.7% 

NU 107 4.3% 

 
2517 

 

 

Precizați dacă recomandați altor profesori să participe la 
mobilități de învățare în cadrul programului Erasmus+ 

Variante de 
răspuns 

Număr 
respondenți 

Procent din numărul 
total de respondenți 

DA 2489 98.9% 

NU 28 1.1% 

 
2517 

 

 

DA 
96% 

NU 
4% 

Frecvența  răspunsurilor  privind dorința de a 
participa la mobilități cu scop de învățare în 

cadrul programului Erasmus+ 

DA 
96% 

NU 
4% 

Frecvența  răspunsurilor  privind dorința de a 
participa la mobilități cu scop de învățare în 

cadrul programului Erasmus+ 
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IV.2 Percepţia privind rezultatele învăţării obţinute în mobilitate 

Pentru a identifica percepţia respondenţilor privind rezultatele învăţării obţinute în mobilitate 

au fost vizate:  

 competențe transversale; 

 competențe din standardul ocupațional; 

Referitor la dezvoltarea personală și la competențe transversale respondenții au acordat un scor 

mediu de 4,38 (88,88% din maximum 5 posibil), scor rezultat din aprecierea a 8 aspecte 

distincte pentru care au acordat următoarele scoruri medii: 

 O mai bună înțelegere a valorilor și atitudinilor privind cetățenia europeană -4,53 

 Gradul de conștientizare privind apartenența la cultura națională și europeană -4,46 

 Interesul pentru anumite aspecte și probleme sociale -4,29 

 Competențele privind design-ul și managementul de proiect - 4,03 

 Ințiativa, Inovația și Creativitatea - 4,48 

 Abilitățile de lucru în echipă - 4,55 

 Abilitățile de negociere - 4,05 

 Abilitățile de comunicare într-o limbă străină -4,64 

Participarea în cadrul LLP la mobilități cu scop de formare/învățare a contribuit la dezvoltarea 
dumneavoastră care a constat în: 

Aspecte vizate 
Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

O mai bună înțelegere a valorilor și 
atitudinilor privind cetățenia europeană 

1505 872 116 16 8 

Gradul de conștientizare privind apartenența 
la cultura națională și europeană 

1362 984 146 19 6 

Interesul pentru anumite aspecte și probleme 
sociale 

1129 1059 268 51 10 

Competențele privind design-ul și 
managementul de proiect 

918 993 415 144 47 

Ințiativa, Inovația și Creativitatea 1409 934 148 24 2 

Abilitățile de lucru în echipă 1559 814 124 17 3 

Abilitățile de negociere 886 1064 415 123 29 

Abilitățile de comunicare într-o limbă străină 1743 665 89 15 5 

O mai bună înțelegere a valorilor și 
atitudinilor privind cetățenia europeană 

59.79% 34.64% 4.61% 0.64% 0.32% 

Gradul de conștientizare privind apartenența 
la cultura națională și europeană 

54.11% 39.09% 5.80% 0.75% 0.24% 

Interesul pentru anumite aspecte și probleme 
sociale 

44.85% 42.07% 10.65% 2.03% 0.40% 

Competențele privind design-ul și 
managementul de proiect 

36.47% 39.45% 16.49% 5.72% 1.87% 

Ințiativa, Inovația și Creativitatea 55.98% 37.11% 5.88% 0.95% 0.08% 

Abilitățile de lucru în echipă 
61.94% 32.34% 4.93% 0.68% 0.12% 

Abilitățile de negociere 35.20% 42.27% 16.49% 4.89% 1.15% 

Abilitățile de comunicare într-o limbă străină 69.25% 26.42% 3.54% 0.60% 0.20% 
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Comentariile făcute referitor la dezvoltarea în mobilitate a abilităților și competențelor 

transversale și/sau a celor personale, s-au referit în marea majoritate la comunicarea în limbi 

străine: 

 Consider ca toate abilitatile dobandite in urma mobilitatilor efectuate mi-au creionat 

frumos profilul de profesor de limbi moderne. 

 Prima data a fost mai greu. Dupa aceea abilitatile de comunicare in limba engleza au 

crescut simtitor, am invatat sa fac proiecte (avem deja implementate 3 proiecte 

multilaterale, 1 IVT pentru 40 elevi si 3 saptamani de stagiu, un Erasmus+ IVT 

pentru 57 elevi 3 saptamani si 4 profesori 5 zile (staff) si, am constatat, spre 

surprinderea mea, ca am devenit ”expert” in arta negocierii. Precizez ca prima 

persoana din scoala mea care a plecat intr-o mobilitate am fost eu (in 16-23 aprilie 

2006) iar toate celelalte proiecte au fost implementate de echipe sub coordonarea 

mea in perioada ulterioara acestei prime deplsari. Precizez, deasemenea, ca peste 30 
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de profesori (din totalul de 65 existenti in unitate) au beneficiat de peste 50 stagii de 

formare individuala sau prin proiecte Comenius. 

 Socializarea. 

 Experienta europeana a fost una inedita, am trait-o cu intensitate si cred ca este 

indispensabila pentru orice profesor care preda limba straina. Factorul intercultural 

este vital pentru intelegerea alteritatii. 

 In ce priveste Gradul de constientizare privind apartenenta la cultura nationala si 

europeana, beneficiul a fost reciproc, intrucat, la toate clasele de elevi la care am 

intrat, mi-am prezentat tara, orasul, scoala, am subliniat locul Romaniei in context 

european si am evidentiat valorile noastre nationale si europene. Consecinta a 

acestui fapt, elevii francezi dintr-o clasa a 4-a (echivalentul clasei a VII-a la noi) au 

participat la un concurs national de jurnalism pentru elevi "Classe presse" cu 

articolul COULEURS DE ROUMANIE , avand ca tema caracteristicile arhitecturale 

ale caselor  romanesti din zona Botosani. Elevii francezi au obtinut unul din cele 5 

premii acordate la acest concurs. Detalii gasiti pe blogul comun, Buna ziua, Moliere. 

http://www.weblettres.net/blogs/?w=BunaziuaMolie&category=05wLamp8217_ha

bitat&page=2&thisy=&thism=&thisd= 

 Eu fiind persoana cu handicap am beneficiat de o atentie deosebita din partea 

formatorului dar si din partea cursantilor si asfel am inteles ca educatia fata de 

persoanele cu nevoi speciale este la un nivel mai inalt la cetatenii din afara tarii 

noastre. 

 Lucrul în echipa a valorificat toleranţa, acceptarea punctelor de vedere diferite, 

dorinţa de implicare cu tact şi diplomaţie pentru a rezolva mici probleme legate de 

înţelegerea modului de rezolvare a sarcinilor de lucru commune. 

 Sunt profesoara de franceza, dar mi-am perfectionat cunostintele de limba engleza, 

de limba spaniola si de limba italiana avand in vedere tarile in care se desfasurau 

cursurile. 

 Referitor la chestiunea patru cu privire la managementul de proiect LLP s-a pus 

accent  pe relatia dintre participanti in formarea grupurilor de lucru, organizarea 

timpului liber, gestionarea listelor cu profesori participanti in vederea stabilirii de 

contacte. 

 A fost util pentru că am aflat despre cinci pași pentru cele mai bune tehnici de 

comunicare cu partenerii. 

 Da, cred ca participarea la o mobilitate ce necesita limba engleza ma ajuta sa-mi 

verific cunostintele si abilitatile de comunicare in aceasta limba. 

 Mobilitățile individuale nu au fost considerate drept un mare succes, însă eu am 

învățat o lecție pe care încerc să o predau mai departe: colegii mei din Occident au 
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sentimentul apartenenței la o comunitate și sentimentul că îi sunt de folos acelei 

comunități. 

 Exemplele date de fiecare participant la programele de formare, au fost pentru 

fiecare exemple de buna practica pe care la randul nostru le-am aplicat in institutia 

noastra. 

 Competente interculturale, Combaterea insuccesului scolar, Dimensiunea europeana 

a educatiei 

 Am constatat ca ma plasam printre persoanele foarte pregatite, care pot face fata 

situatiilor noi, imaginea despre propria pregatire a fost una valorizanta. 

 Abilitati de creare a unor instrumente de predare-evaluare. 

 Folosirea limbii engleze pe parcursul mobilitatilor, mi-a oferit sansa de a-mi dezvolta 

competentele lingvistice si mi-a facut placere sa utilizez fluent limba. 

 A fost destul de dezamagitor faptul ca la 2 din cele 3 cursuri la care am participat, 

cursantii au fost peste 80% romani. Acest aspect a ingreunat oarecum partea de 

achizitii interculturale si dimensiune europeana. Personal, in momentul in care am 

aplicat la bursele de formare, am sperat sa existe o diversitate etnica mai mare, care 

sa-mi permita ulterior sa desfasor si alte tipuri de proiecte/parteneriate, sa intalnesc 

persoane din mai multe tari diferite. 

 Cred ca ar fi bine sa nu mai ajunga in aceeasi echipa profesori de limbi straine 

(limba cursului) cu cei de alte specialitati pentru ca primii au, normal, posibilitatea 

de a se exprima mai usor, neglijandu-i pe ceilalti. De asemenea, daca echipele ar fi 

formate numai din membri vorbitori de limbi diferite, comunicarea in limba cursului 

ar ajuta mai mult la perfectionarea limbii respective. In cazul meu, cei din aceeasi 

tara au vorbit mai ales intre ei! 

Dezvoltarea prin mobilități LLP a competențelor specifice din standardele ocupaționale pentru 

profesori  a fost apreciată în medie de către respondenți cu scorul de 4,21. Dintre competențele 

specifice conținute în standarde, care s-ar fi putut fi dezvoltate în mobilitatea LLP, chestionarul 

a vizat șase unități de competențe. Respondenții apreciază că cele mai bune rezultate au fost 

obținute în ceea ce privește competențele de comunicare și relaționare și cele metodologice:   

 Competențe metodologice -4,30 

 Competențe de comunicare și relaționare -4,39 

 Competențe de evaluare a rezultatelor învățării elevilor - 4,15 

 Competențe psiho-sociale -4,06 

 Competențe tehnice și tehnologice -4,25 

 Competențe de management al carierei -4,08 

În cazul competențelor metodologice se apreciază de către respondenți că cea pentru care 

efectul mobilității a fost cel mai puternic este conduita metodologică inovativă (scor mediu 4,5) 
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Competențele specifice conținute în standardele ocupaționale ale profesiei didactice pe care le-ați dezvoltat în 
mobilitatea/mobilitățile din cadrul LLP, pentru unitatea "Competențe metodologice", au fost: 

Aspecte vizate 
Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Să utilizez adecvat concepte și teorii din științele educației 743 1306 356 97 15 

Să aplic concepte și teorii moderne privind formarea 
capacității de cunoaștere 

996 1257 223 30 11 

Să proiectez conținuturi instructiv educative 975 1154 301 68 19 

Să organizez adecvat activități didactice în funcție de tipul 
dominant al lecției 

1120 1074 248 59 16 

Să utilizez metode și strategii didactice adecvate 
particularităților individuale și de grup ale elevilor 

1268 1019 187 33 10 

Să selectez pentru activitățile de învățare materiale și 
auxiliare didactice 

1173 1059 210 61 14 

Să eficientizez procesul instructiv educativ prin utilizarea 
optimă a factorilor  spațio-temporali 

1084 1105 261 56 11 

Să manifest o conduită metodologică inovativă 1416 959 123 14 5 

Să realizez activități instructiv educative 1279 1030 175 24 9 

Să utilizez adecvat concepte și teorii din științele educației 29.52% 51.89% 14.14% 3.85% 0.60% 

Să aplic concepte și teorii moderne privind formarea 
capacității de cunoaștere 

39.57% 49.94% 8.86% 1.19% 0.44% 

Să proiectez conținuturi instructiv educative 38.74% 45.85% 11.96% 2.70% 0.75% 

Să organizez adecvat activități didactice în funcție de tipul 
dominant al lecției 

44.50% 42.67% 9.85% 2.34% 0.64% 

Să utilizez metode și strategii didactice adecvate 
particularităților individuale și de grup ale elevilor 

50.38% 40.48% 7.43% 1.31% 0.40% 

Să selectez pentru activitățile de învățare materiale și 
auxiliare didactice 

46.60% 42.07% 8.34% 2.42% 0.56% 

Să eficientizez procesul instructiv educativ prin utilizarea 
optimă a factorilor  spațio-temporali 

43.07% 43.90% 10.37% 2.22% 0.44% 

Să manifest o conduită metodologică inovativă 56.26% 38.10% 4.89% 0.56% 0.20% 

Să realizez activități instructiv educative 50.81% 40.92% 6.95% 0.95% 0.36% 
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Pe lângă aprecieri, respondenții au făcut următoarele comentarii referitoare la competențe 

metodologice dezvoltate în mobilitățile LLP: 

 Toate metodele noi de predare invatare evaluare dobandite in urma tuturor 

mobilitatilor efectuate au condus la cresterea calitatii actului didactic la clasa si 

implicit in scoala. 

 Am acces la foarte multe inovatii in domeniu 

 Sa Sa-mi cunosc capacitatile intelectuale. 

 Metodele didactice au fost diferite, diverse, variate, mi-au imbogatit experienta deja 

acumulata la clasa. 

 Vizita de studiu a fost centrata pe leadership si management, aspectele privind 

activitatea didactica au fost atinse ca obiectiv secundar cu ocazia observarii unor 

activitati in scolile vizitate. 

 Strategiile si metodele dobandite au avut caracter pur practic, nu teoretic, si astfel 

am inteles mult mai bine cum sa utilizez aceste metode, in ce situatii de invatare, cum 

sa combin diferite continuturi si cum sa le aplic. 

 Activitati interesante si utile pentru dezvoltarea mea profesioanala, experiente noi 

aplicabile in sistemul nostru educational. 

 Am înţeles că o lecţie de succes presupune existenţa unor softuri educaţionale 

adecvate manualelor folosite, adaptarea demersului didactic la particularităţile 

elevilor, prin alocarea unor sarcini de lucru cu grad diferit de dificultate 

 In ambele deplasari am cautat mereu cursuri care sa dezvolte creativitatea 

profesorului la clasa pentru ca, mai departe, sa dezvolt creativitatea elevilor mei si 

cursurile au reusit acest lucru. 

 Am diseminat activitatea in mediul lingvistic din care fac parte. 

 Mobilitatea individuala Comenius la care am participat in anul 2010 a constituit 

pentru mine un punct de referinta in formarea mea ca profesor. Entuziasmul si 

profesionalismul formatorilor, creativitatea si capacitatea de adaptare la nevoile 

formabililor au facut experienta unica. 

 Cursul urmarea perfectionarea cunostintelor de limba engleza a profesorilor ce 

predau tehnologii cu obiective ce vizau: cresterea increderii in folosirea limbii 

engleze la clasa, noi modalitati de motivare a elevilor, cunoasterea culturii britanice 

formarea unei retele on line cu privirel la invatamant sir nu in ultimul rand schimbul 

de idei direct in cadrul grupului de profesori. Toate acestea s-au construit in cadrul 

unor ore adevarate modele de metodologie. 

 Mi-au  fost prezentate: tematica proiectului, programul Leonardo da Vinci - acţiunea 

Leonardo Mobility, planul de stagiu, experții implicați mi-au transmis informaţii 

despre instituţia gazdă, elemente privind cultura organizațională a partenerului de 
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primire. 

 Mi-am dezvoltat preferinta pentru derularea acelor activitati care dezvolta predilect 

la elevi competente cross-curriculare. 

 Nu avem in rRomania materialele utiliziate de ei,  acolo profesorii lor veneau cu un 

geamantan de materiale didactice auxiliare la fiecare curs, insa cand i-am intrebat 

de unde as putea procura, desi nu erau scumpe sau exagerate ...au evitat raspunsul . 

Toate cursuriloe aveau loc pe table mobile, din pvc..etc, cu videoproiector. Nu ni s- a 

permis sa asistam practic la ore cum predau ei o limba straina unor elevi reali, doar 

noi profesiorii eram ..elevii lor, dar noi eram adulti instruiti deja, ma asteptam sa 

vad cum reactioneaza copiii 

 Am simtit nevoia unei sustineri din partea sistemului si a unitatii de invatamant in 

sensul de a incuraja includerea bunelor practici in activitatile curente ale mele si ale 

colegilor, deoarece de cele mai multe ori am intampinat greutati in a gasi modalitati 

adecvate de includere a experientelor, materialelor si bunelor practici dobandite, 

atat in activitatea mea cat si a colegilor. Am simtit o oarecare inflexibilitate atat a 

practicilor cat si de viziune a celorlalti fata de inovatiile pe care incercam sa le 

implementez- trebuia sa realizez ce realizam si inainte, la fel, iar bunele practici 

puteau  fi doar ceva in plus, aditional, fara a putea aduce o schimbare reala in sensul 

imbunatatirii practicilor existente. De aceea incurajarea includeriiea bunelor 

practici in activitate cred ca ar trebui incurajata mai mult si chiar urmarita prin 

realizarea unor planuri nu doar de diseminare ci si de implementare. Apoi pentru a 

putea integra cu succes noile competente metodologice trebuie ca persoana sa aiba 

deja un ansamblu de cunostinte si abilitati bine pus la punct, ceea ce nu se intampla 

intotdeauna. De aceea prin discutii si analize in comisiile metodice si cercurile 

pedagogice, participantii la formari care aduc elemente de noutate ar putea sa fie 

sprijiniti pentru a implementa corect bunele practici insusite si a le integra mai bine 

in activitatile curente, insa de cele mai multe ori diseminarile se rezuma doar la 

prezentarea aspectelor insusite, fara ca acestea sa fie analizate si dezbatute. Din 

pacate exista in unele unitati de invatamant persoane care nu sunt interesate si nu 

constientizeaza necesitatea si beneficiile perfectionarii continue, caci considera ca 

stiu destule si le este de ajuns- iar pentru acestea diseminarile sunt o corvoada cu 

atat mai mult cu cat nu au fost plecate in mobilitate si apoi trebuie sa stea sa si 

asculte ce au facut cei care au fost plecati- si de cele mai multe ori nici nu sunt prea 

atente aceste persoane la ceea ce se prezinta la diseminari si oricum nu fac efortul de 

a implementa noutati in propria activitate. Ori un cadru care sa incurajeze 

implementarea inovatiilor metodologice printr-un plan institutional cu activitati de 

implementare care sa urmeze mobilitatii de formare ar fi cred util, cu conditia ca si 

cei care nu au participat la mobilitati sa fie motivati sa il implementeze prin punctaje 
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acordate pentru implementarea inovatiilor sau prin alte modalitati de incurajare. Ca 

exemplu- am invatat in mobilitate despre hartile cognitive si cum pot fi realizate 

electronic- avand o baza de cunostinte metodologice am identificat modalitati in care 

pot include aceasta inovatie si am facut legatura cu cunostintele teoretice de 

psihologie pe care le aveam deja pentru a intelege mai bine fenomentul din punct de 

vedere cognitiv- pentru ca am fost olimpica la pedagogie- insa alti colegi foarte 

probabil sa nu reuseasca toate acestea, sau chiar si eu pot avea unele nelamuriri sau 

pot face greseli- daca as putea discuta si analiza inovatia pe care incerc sa o 

implementez , cu alti colegi si cu metodisti, implementarea s-ar realiza mai bine. Iar 

daca si eu si colegii care nu au participat in mobilitate am fi motivati sa 

implementam aceasta inovatie am incerca mai mult sa o facem. 

 Am resimțit o creștere a stimei de sine și a încrederii în potențialul meu profesional și 

uman.  

 Sa eficientizez dezvoltarea competentelor- cheie. 

 Activitatile desfasurate in cadrul stagiului au fost interesante, moderne, in 

concordanta cu noile abordari metodologice. Chiar daca unele activitati de invatare 

prezentate la curs imi erau cunoscute, formatorii au adaugat aspecte noi si 

modalitati noi de exploatare didactica a tipurilor de materiale deja folosite de mine 

la clasa. 

Dezvoltatea unității de competențe de comunicare și relaționare a fost apreciată prin 7 aspecte, 

dintre care scorul cel mai mare s-a acordat pentru abilitatea de a accesa diverse surse de 

informare în scopul documentării (4,56): 

Compețentele specifice conținute în standardele ocupaționale ale profesiei didactice pe care le-ați dezvoltat în 
mobilitatea/mobilitățile din cadrul LLP, pentru unitatea "Competențe de comunicare și relaționare", au fost: 

Aspecte vizate 
Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Să aplic conceptele și teoriile moderne de comunicare 1282 1066 139 25 5 

Să manifest comportament empatic și să vin în ajutorul 
elevilor 

1399 956 133 25 4 

Să comunic eficient cu colegii 1330 963 180 37 7 

Să comunic eficient cu conducerea școlii 1089 988 323 88 29 

Să accesez diverse surse de informare în scopul 
documentării 

1573 815 107 20 2 

Să proiectez, conduc și realizez procesul instructiv-
educativ ca act de comunicare 

1396 970 126 18 7 

Să realizez proiecte comune școală-familie-comunitate 1108 910 334 126 39 

Să aplic conceptele și teoriile moderne de comunicare 50.93% 42.35% 5.52% 0.99% 0.20% 

Să manifest comportament empatic și să vin în ajutorul 
elevilor 

55.58% 37.98% 5.28% 0.99% 0.16% 

Să comunic eficient cu colegii 52.84% 38.26% 7.15% 1.47% 0.28% 

Să comunic eficient cu conducerea școlii 43.27% 39.25% 12.83% 3.50% 1.15% 

Să accesez diverse surse de informare în scopul 
documentării 

62.50% 32.38% 4.25% 0.79% 0.08% 

Să proiectez, conduc și realizez procesul instructiv-
educativ ca act de comunicare 

55.46% 38.54% 5.01% 0.72% 0.28% 

Să realizez proiecte comune școală-familie-comunitate 44.02% 36.15% 13.27% 5.01% 1.55% 
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14 respondenți au făcut comentarii la această întrebare: 

 Prin lectiile noi si atractive mi-am motivat in plus elevii in invatarea limbilor 

moderne iar colegilor le-am trezit interesul pentru parteneriatele moderne. 

 Am schimbat foarte multe in activitatea mea didactica (organizare clasei, selectia 

continuturilor, utilizarea tehnicilor IT, centrarea pe elev, etc). 

 Competentele de comunicare si relationare in scoala romaneasca , dupa parerea 

mea, lasa mult de dorit. Prin participarea la aceste mobilitati am inteles cat de 

important este actul comunicarii in orice domeniu. 

 Desi participarea a fost un castig vizibil, este dificil sa aplici in sistemul educativ 

romnaanesc, mult prea rigid, fara vreo sansa sa se schimbe radical. Lucrurile sunt 

inghetate de 25 de ani, sunt eforturi, dar atat timp cat nu se renunta la tarele 

trecutului, noutatea adusa prin mobilitatile europene sunt "o frectie la un picior de 

lemn". Dezamagirea mea cu privire la sistemul educational romanesc este 

persistenta, totala. 

 Daca in scoala din Franta comunicarea cu profesorii si cu directorii scolii a fost 

foarte usor de realizat si foarte eficienta, nu pot spune acelasi lucru despre eficienta 

comunicarii cu colegii si conducerea scolii in care activez, din diverse motive pe care 

nu le expun aici. Pe de alta parte comunicarea si empatizarea cu elevii este foarte 
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eficienta si nu doar in urma acestui stagiu. 

 Comunicam foarte bine cu colegii si conducerea scolii si inainte de proiect. 

 Am îmbunătăţit mult relaţiile cu elevii în şcoală şi am observat beneficiile menţinerii 

unui climat de muncă favorabil activităţilor de grup atât la ore, în cadrul comisiilor 

metodice din şcoală cât şi la activităţi educative realizate prin prezenţa şi cu sprijin 

din partea părinţilor. 

 Prin formarea mea, prin proiectele derulate am contribuit la cresterea prestigiului 

scolii in tara si in Europa. 

 Mi-au fost validate și recunoscute competențele. Programul de activități furnizat de 

partener a fost validat prin trei modalităţi de recunoaştere a pregătirii, respectiv, a 

participării: Acordarea Europass Mobility care consemneaază competenţele şi 

abilităţile dobândite; Acordarea atestatului individual de participare realizat sub 

formă de diplomă individuală  cu descrierea detaliată a experienţei de mobilitate; 

Validarea competențelor lingvistice, la finalul cursului de limbă  a fost realizată 

printr-un  test scris pentru nivelul A2 și a unei probe orale. 

 Sa mangeriez resurse, sa fac diagnoze si prognoze. 

 Nu s- a abordat proiectarea didactica absolut deloc!!!!  Despre proiecte familie-

scoala-comunitate ...? deloc, deloc ,desi mi -a s fi dorit 

 Dupa programele de formare am devenit ca institutie un centru de resurse  pentru 

alte gradinite care au aplicat dupa ... Am consiliat alte colege pentru programe de 

formare, am invatat ce este toleranta, empatia, familiile elevilor au avut o alta 

incredere in noi cei care am participat la aceste programe de formare. 

 Aceste competente au fost atinse indirect, prin relationare in cadrul grupului si 

adaptarea la un mediu de invatare nou, tematica cursurilor la care am participat 

neavand nimic in comun cu aceste competente de comunicare si relationare amintite. 

Identificarea percepției respondenților privind dezvoltarea competențelor de evaluare a 

rezultatelor elevilor s-a bazat pe patru aspecte, dintre care cel mai apreciat a fost cel referitor la 

utilizarea de strategii adecvate de evaluare individuală și/sau de grup (4,20): 

Competențele specifice conținute in standardele ocupaționale ale profesiei didactice pe care le-ați dezvoltat în 
mobilitatea/mobilitățile din cadrul LLP, pentru unitatea "Competențe de evaluare a elevilor", au fost: 

Aspecte vizate 

Apreciere 

In foarte mare 
măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Să proiectez evaluarea (obiective, tipuri, criterii, metode, 
instrumente) 

870 1164 327 123 33 

Să utilizez strategii adecvate de evaluare individuală și/sau 
de grup 

1016 1118 272 83 28 

Să elaborez instrumente de evaluare în funcție de obiective 
și de particularitățile individuale și de grup ale celor 
evaluați 

1019 1053 324 89 32 

Să utilizez în evaluare metode specifice gândirii critice 998 1074 325 88 32 
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Să proiectez evaluarea (obiective, tipuri, criterii, metode, 
instrumente) 

34.56% 46.25% 12.99% 4.89% 1.31% 

Să utilizez strategii adecvate de evaluare individuală și/sau 
de grup 

40.37% 44.42% 10.81% 3.30% 1.11% 

Să elaborez instrumente de evaluare în funcție de obiective 
și de particularitățile individuale și de grup ale celor 
evaluați 

40.48% 41.84% 12.87% 3.54% 1.27% 

Să utilizez în evaluare metode specifice gândirii critice 
39.65% 42.67% 12.91% 3.50% 1.27% 

 

Puținele comentarii făcute pun în evidență că majoritatea cursurilor la care au participat 

respondenții nu au vizat evaluarea, deși această unitate de competențe este una foarte 

importantă și foarte puțin dezvoltată în formarea inițială a profesorilor: 

 Rezultatele se ”vad” in rezultatele elevilor mei 

 Complet diferit de strategiile  noastre de evaluare- atata timp cat la noi se practica in 

continuare Memorarea... 

 Foarte interesante metodele de evaluare identificate cu prilejul mobilitatilor care m-au 

ajutat sa-mi rafinez/adaptez strategiile la clasa. 

 Vizita de studiu nu a urmarit evaluarea elevilor. 

 Cursul nu s-a referit la evaluare. 

 Am realizat evaluare alternativă (proiect, portofoliu) şi am încurajat evaluarea 

reciprocă şi autoevaluarea elevilor. 
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 Tipul de curs a avut legatura cu elevii doar in mod indirect. 

 Evaluarea...a fost ignorata complet. 

 Tematica abordata la cursurile la care am participat a fost orientata mai putin spre 

acest aspect, dar nu l-am simtit necesar. 

 Sa integrez actul de reglare-ameliorare -dezvoltare, in scopul asigurarii progresului 

scolar si al combaterii insuccesului . 

 S-a adăugat evaluarea cadrelor didactice și a școlilor. 

Respondenții apreciază că mobilitățile LLP la care au participat au contribuit cel mai puțin la 

dezvoltarea competențelor psiho-sociale, după cum se poate vedea în tabelul și diagrama 

următoare. 

Competențele specifice conținute în standardele ocupaționale ale profesiei didactice pe care le-ați dezvoltat în 
mobilitatea/mobilitățile din cadrul LLP, pentru unitatea "Competențe psiho-sociale", au fost: 

Aspecte vizate 
Apreciere 

In foarte mare 
măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Formarea capacităților elevilor de adaptare rapidă la 
schimbările de natură socială 

836 1163 384 97 37 

Valorificarea metodelor și tehnicilor  de cunoaștere și 
activare a elevilor 

1002 1189 246 61 19 

Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului 
didactic 

1133 1040 263 55 26 

Implicarea în elaborarea și derularea în școală a 
proiectelor de cooperare internațională 

1247 919 236 82 33 

Identificarea dinamicii și tendințelor de pe piața muncii 
și corelarea acestora cu procesul instructiv-educativ 

838 1003 443 160 73 

Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului 
școală-familie 

834 1014 440 159 70 

Organizarea și administrarea, în colaborarea cu 
Comitetul de părinți al clasei, a mediului de învățare al 
elevilor 

698 1007 511 198 103 

Colaborarea cu părinții/comunitatea pentru realizarea 
unui parteneriat autentic în educație 

819 1007 422 183 86 

Formarea capacităților elevilor de adaptare rapidă la 
schimbările de natură socială 

33.21% 46.21% 15.26% 3.85% 1.47% 

Valorificarea metodelor și tehnicilor  de cunoaștere și 
activare a elevilor 

39.81% 47.24% 9.77% 2.42% 0.75% 

Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului 
didactic 

45.01% 41.32% 10.45% 2.19% 1.03% 

Implicarea în elaborarea și derularea în școală a 
proiectelor de cooperare internațională 

49.54% 36.51% 9.38% 3.26% 1.31% 

Identificarea dinamicii și tendințelor de pe piața muncii 
și corelarea acestora cu procesul instructiv-educativ 

33.29% 39.85% 17.60% 6.36% 2.90% 

Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului 
școală-familie 

33.13% 40.29% 17.48% 6.32% 2.78% 

Organizarea și administrarea, în colaborarea cu 
Comitetul de părinți al clasei, a mediului de învățare al 
elevilor 

27.73% 40.01% 20.30% 7.87% 4.09% 

Colaborarea cu părinții/comunitatea pentru realizarea 
unui parteneriat autentic în educație 

32.54% 40.01% 16.77% 7.27% 3.42% 
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Comentariile făcute la această întrebare sunt următoarele: 

 Fiind director am reusit sa schimb foarte multe in ambientul scolii.  Pornind de la 

dotarea atelierelor dupa modelul celor vizitate la chestiuni ”simple” de genul spatii mari, 

aerisite, luminoase, intrare comuna elevi-profesori desfiintarea peretilor separatori 

intre intrarea in cancelarie si holul elevilor, am desfiintat gardurile interioare din curtea 

scolii, am plantat gazon in spatiile verzi, etc. Peretii holurilor au devenit albi (si nici un 

elev nu ”picteaza” pe ei. Elevii au un perete unde pot sa ”picteze” aproape orice, etc. 

 Chestiunea relatiei cu parintii este delicata. Depinde de gradul de instructie, starea 

materiala, prezenta sau absenta in viata adolescentului. Problemele sunt variate si 

depinde de la caz la caz. 

 In ce priveste implicarea in elaborarea si derularea in scoala a proiectelor de cooperare 

internationala,  inca din timpul stagiului (ocombrie 2009) am propus conducerii scolii 

din Franta incheierea unui parteneriat educational cu scoala in care activez in cadrul 

caruia sa desfasuram activitati comune. Acest parteneriat  a primit omologarea oficiala 

din partea Academiei din Nantes la data de 5 aprilie 2011. 

 Am apreciat participarea la întâlnirile de lucru a reprezentanților din comunitate (un 
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parlamentar) și a agenților economici. 

 Aceste aspecte au apărut în discuții cu ceilalți participanți, nu au fost vizate de 

programul organizat. 

 Sunt multe dificultati in acest plan in sistemul nostru educational si avem de realizat 

modificari majore. E un domeniu de invatare serioasa. 

 Elevii au participat la proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor de proiect. 

Activităţile variate în care s-au implicat elevii pe plan local sau în timpul mobilităţilor  

(vizite de documentare, discuţii cu specialişti) i-au ajutat pe elevi să înţeleagă tendinţele 

de pe piaţa muncii. 

 Eu lucrez intr-o scoala in penitenciar si nu am legaturi cu parintii de 6 ani. 

 Ar fi fost extrem de necesar. 

 Am dezvoltat multe proiecte, parteneriate cu parinii si cu gradinitele din judet si chiar 

din alte judete. " Meseria de parinte "," Natura monument viu!", "E chiar usor sa fii si tu 

de ajutor! 

Cel mai dezvoltat aspect referitor la unitatea de competențe tehnice și tehnologice, 

dezvoltatabordat  în mobilitate, conform percepției respondenților, a fost aplicarea strategiilor 

didactice de utilizare eficientă a mijloacelor /auxiliarelor didactice în procesul de învățare 

(4,35), iar cel mai puțin dezvoltat a fost cel referitor la exersarea schemelor de acțiune, în 

vederea dobândirii/perfecționării abilităților practice (4,14). 

Competențele specifice conținute în standardele ocupaționale ale profesiei didactice pe care le-ați dezvoltat 
în mobilitatea/mobilitățile din cadrul LLP, pentru unitatea "Competențe tehnice și tehnologice", au fost: 

  
Aspecte vizate 

Apreciere 
In foarte mare 

măsură 
In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Competențe TIC aplicate în 
procesul didactic 

1166 867 293 133 58 

Exersarea schemelor de acțiune, în 
vederea dobândirii/perfecționării 
abilităților practice 

1003 1045 323 106 40 

Conceperea și utilizarea 
materialelor/ mijloacelor de învățare 

1226 989 228 54 20 

Aplicarea strategiilor didactice de 
utilizare eficientă a mijloacelor 
/auxiliarelor didactice în procesul de 
învățare 

1241 1011 190 58 17 

Competențe TIC aplicate în 
procesul didactic 

46.32% 34.45% 11.64% 5.28% 2.30% 

Exersarea schemelor de acțiune, în 
vederea dobândirii/perfecționării 
abilităților practice 

39.85% 41.52% 12.83% 4.21% 1.59% 

Conceperea și utilizarea 
materialelor/ mijloacelor de învățare 

48.71% 39.29% 9.06% 2.15% 0.79% 

Aplicarea strategiilor didactice de 
utilizare eficientă a mijloacelor 
/auxiliarelor didactice în procesul de 
învățare 

49.30% 40.17% 7.55% 2.30% 0.68% 
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S-au făcut 14 comentarii: 

 Dezvoltarea acestui tip de competente a depins de specificul cursului. In mod firesc, 

acestea au fost dezvoltate in mult mai mare masura la un curs de comunicare media 

decat la unul de educatie outdoors. 

 Sunt si profesor de TIC deci pot spune cu certitudine ca utilizez cu placere aceste 

tehnologii inovative 

 Experienta dobandita in acest domeniu a fost decisiva. Am invatat foarte multe 

lucruri. 

 Chiar la intoarcerea din stagiu, am creat un blog ( nu mai facusem niciodata acest 

lucru)  in care impreuna cu partenerii francezi, publicam toate activitatile derulate 

in comun sau de interes reciproc. Iata articolul de motivare a crearii blogului. 

   Vouloir c’est pouvoir,  

Par partenaire - publié le jeudi 26 novembre 2009 à 17:25, 

Cet article est l’introduction dans une longue série d’activités et de projets, via 

internet, entre les élèves et les enseignants du Collège Molière de Beaufort-en-Vallée, 

France et l’Ecole No.6 "Grigore Antipa" de Botosani, Roumanie. Il ne me reste qu’à 

souhaiter à tous ceux qui vont s’investir dans ce parteneriat d’avoir de l’imagination 
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et de l’énergie, de garder l’enthousiasme du début pour aboutir à une vraie réussite. 

Qu’est-ce que ça veut dire réussite? Des échanges enrechissants et constructifs entre 

les élèves et les professeurs des deux pays, des liens durables, du progrés au niveau 

des méthodes pédagogiques et les techniques informatinnelles et de 

communication.Je mets ce parteneriat sous les auspices des mots du poète Alfred de 

Musset: "voir, c’est savoir ; vouloir, c’est pouvoir ; oser, c’est avoir." Bon courage à 

tous et à moi aussi!  

 Competenţele TIC dobândite au ajutat la valorificarea competenţelor lingvistice la 

orele de limba engleză. 

 Am facut cursuri de informatica pentru a face fata nivelului ridicat de cunostinte ale 

membrilor echipei europene. 

 Teoria e buna, doar nu se poate aplica. Pierdere de timp, pe bani multi, pentru unii. 

 Formatorii ne-au incurajat sa utilizam materiale didactice concepute de noi . 

 Am luat contact cu modalitati de sprijinire reala a procesului didactic de catre 

tehnologia informatiei si nu cu utilizarea acesteia doar de dragul variatiei. 

 Predau TIC si informatica si cursul ales a fost in specialitate. 

 Elevul pregatit de mine a participat la un concurs national de programare la 

sectiunea "Roboti" si a castigat premiul I. 

 Am utilizat calculatorul si internetul pentru crearea unor secvente didactice/ a unor 

activitati de predare/ invatare/ evaluare. Invatarea operarii pe calculator nu a 

figurat printre obiectivele cursului. 

 Aveam un nivel inalt al acestor competente in consecinta mai mult am exersat ceea 

ce stiam face. 

Respondenții au apreciat măsura în care participarea la mobilități LLP a contribuit la 

dezvoltarea competențelor de management al carierei în raport cu 3 aspecte, dintre care pentru 

manifestarea unei conduite autoreflexive asupra propriilor activități didactice aprecierea a fost 

cea mai buna (4,25). 

Competențele specifice conținute în standardele ocupaționale ale profesiei didactice pe care le-ați dezvoltat 
în mobilitatea/mobilitățile din cadrul LLP, pentru unitatea "Competențe  de management al carierei", au fost: 

Aspecte vizate 
Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Utilizarea metodelor și tehnicilor de 
autocontrol psiho-comportamental 

878 1058 379 129 73 

Adoptarea de conduite eficiente pentru 
depășirea situațiilor de criză 

890 996 413 143 75 

Manifestarea unei conduite autoreflexive 
asupra propriilor activități didactice 

1115 1053 255 66 28 

Utilizarea metodelor și tehnicilor de 
autocontrol psiho-comportamental 

34.88% 42.03% 15.06% 5.13% 2.90% 
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Adoptarea de conduite eficiente pentru 
depășirea situațiilor de criză 

35.36% 39.57% 16.41% 5.68% 2.98% 

Manifestarea unei conduite autoreflexive 
asupra propriilor activități didactice 

44.30% 41.84% 10.13% 2.62% 1.11% 

 

Aprecierile au fost însoțite de următoarele comentarii: 

 Am invatat foarte multe in acest sens, lucruri care ma ajuta in cariera de director. 

 Din pacate mobilitatile au fost mai mult axate pe didactica decat pe management. 

Ramane de completat acest parcurs. 

 Metodele de autocontrol psiho-comportamental au adus echilibru, atmosfera de lucru 

pozitiva la activităţile didactice desfăşurate. 

 Activitatile la care am participat au avut in mica masura astfel de obiective. 

 Cursul a vizat situatii obisnuite de invatare, de predare a unei limbi straine, nu situatii 

de criza. A fost un curs specific pentru profesorii de franceza din invatamantul general. 

 Cursul a fost axat pe didactica limbii straine pe care o predau. Nu au fost abordate 

componente psiho-sociale. 

IV.3 Efecte pe termen mediu şi lung 

Aspectele vizate sunt: 

o Efecte la nivel personal: 

o atitudinea față de metodele activ participative de predare-învățare-evaluare; 

o metode de predare învățare folosite la clasă; 

o atitudinea față de învățarea pe tot parcursul vieții; 
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Răspunsurile date la întrebările referitoare la rezultatele învățării obținute în mobilitate au pus 

în evidență faptul că percepția respondenților este că mobilitățile au fost utile și că pe parcursul 

lor s-a realizat învățare. Pentru a se aplica ceea ce s-a învățat la cursurile finanțate prin LLP, 

participanții ar fi trebuit în primul rând să aibe sau își schimbe în sens pozitiv atitudinea față de 

metodele activ-participative de predare-învățare formare. Identificarea acestei atitudini s-a 

făcut vizând patru aspecte, iar din răspunsurile date reiese că scorul mediu pentru interesul de 

a folosi metode active de predare învățare formare este de 3,56 (71,22% din scorul maxim), 

adică schimbarea la nivel de atitudine se produce mai greu decât dezvoltarea unor competențe.  

Referitor la metodele de predare învățare care pot fi folosite în procesul instructiv educativ, sunt prezentate mai 
multe afirmații pentru care vă rugăm să selectați aprecierea cea mai apropiată de opinia dumneavoastră. 

Aspecte vizate 
Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Metodele activ participative sunt foarte utile și 
trebuie folosite 

1828 635 52 1 1 

Metodele tradiționale sunt mai eficiente decât 
cele activ participative 

171 357 987 867 135 

Chiar daca sunt utile, nu este timp suficient 
pentru a fi folosite metode activ-participative  în 
activitatea la clasă 

284 770 536 658 269 

Elevii nu sunt pregătiți pentru metode activ 
participative 

207 449 490 813 558 

Metodele activ participative sunt foarte utile și 
trebuie folosite 

72.63% 25.23% 2.07% 0.04% 0.04% 

Metodele tradiționale sunt mai eficiente decât 
cele activ participative 

6.79% 14.18% 39.21% 34.45% 5.36% 

Chiar daca sunt utile, nu este timp suficient 
pentru a fi folosite metode activ-participative  în 
activitatea la clasă 

11.28% 30.59% 21.30% 26.14% 10.69% 

Elevii nu sunt pregătiți pentru metode activ 
participative 

8.22% 17.84% 19.47% 32.30% 22.17% 
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Comentariile care au însoțit aprecierile sunt următoarele: 

 Folosirea metodelor activ participative în activitatea la clasă, permite transformarea 

elevului în partener activ și conștient la actul predării, învățării. În evaluare (respectiv 

autoevaluare) elevii sunt maui reticenți, chiar dacă sunt susținuti să se implice 

permanent. 

 Elevii sunt pregatiti, si isi doresc metode activ participative. 

 De profesor depinde atitudinea elevilor fata de învățare. 

 Atat timp cat elevii romani nu au nici un motiv sa priveasca scoala ca un loc ce 

favorizeaza propria lor dezvoltare, atat timp cat sistemul nu ii permite profesorului sa 

isi impuna propria personalitate, neavand practic voie sa impuna standarde de nici un 

fel ci doar sa treaca pe toata lumea, atat timp cat ceea ce conteaza sunt hartiile 

acoperitoare si nu lucrul efectiv cu elevul ( fapt masurabil doar prin verificarea 

evolutiei elevilor pe parcursul anilor de scolarizare prin intermediul testelor 

standardizate la nivel national) nici un fel de metoda nu va functiona. Utilizarea 

metodelor activ participative presupune o asumare responsabila a actului invatarii, o 

disponibilitate pentru invatare si acceptare a rolului de modelator al celui din fata ta. 

In Romania insa, aproape nimeni nu invata de placere, motivatia intrinseca se 

regaseste la un numar foarte mic de elevi , profesorul e de vina pentru tot si toate 

reglementarile din sistem- in favoarea elevului si in defavoarea calitatii actului 

educativ- nu fac decat sa le intareasca ideea, lor si parintilor lor, ca orice este posibil 

daca tipi suficient de tare. Si atunci, de ce sa te mai straduiesti? 

 Elevii sunt pregatiti/doresc/prefera metode activ-participative. Scala de la “in foarte 

mare masura “ la “deloc”, nu mi se pare ca acopera raspunsul acesta, dat fiind turnura 

negativa a afirmatiei la care se solicita explicatiile...(Recititi!) 

 Folosesc metode activ participative si ora este, conform feed-back-ului de la elevi, mult 

mai apreciata de ei si mult mai placuta. 

 In invatamantul romanesc actual, mai ales acolo unde avem clase depasite numeric 

(peste 30 de elevi in clasa), este foarte greu sau faci o lectie interesanta folosind 

metode/tehnici noi activ-participative. Ar trebui gasite solutii pentru lucrul in grupe, 

acolo unde este posibil. 

 Folosesc intotdeauna atat metodele traditionale cat si cele moderne si imi adaptez 

strategiile didactice la particularitatile clasei de elevi. 

 Exista elevi la care o metoda ”traditionala” da rezultate imediate, pe termen scurt. Pe 

termen lung insa metodele activ-participative au foarte multe beneficii. Referitor la 

timp avem o problema in gestiunea acestui aspect. Legislatia romaneasca nu 

faciliteaza activitati de tip ”scoala dupa scoala” iar in sistemul invatamantului tehnic 

nu exista discipline optionale, a fost scoasa din planul cadru educatia muzicala si 

educatia plastica iar pentru IT avem doar 1 ora pe saptamana. 
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 Clasele cu efective mari de elevi nu ofera posibilitatea folosirii eficiente a metodelor 

activ participative. 

 Un echilibru intre utilizarea metodelor interactive si cele traditionale asigura cea mai 

mare eficiențâ. 

 Programele supraincarcate si constrangerile materiale multiple ne limiteaza in 

folosirea metodelor activ-participative, nu elevii. 

 Elevilor le plac metodele activ-participative si invata cu placere. 

 Elevii sunt foarte receptivi la metodele activ participative. Cu atitudinea potrivita si 

prezentarea potrivita, atat o metoda moderna, cat si una "clasica" pot face minuni. Am testat. 

 Este greu de aplicat in conditiile in care nu ai spatiu si mijloacele tehnice necesare. 

Prea putin fezabil. Merita incercat insa. 

 Cred ca trebuie sa existe un echilibru intre metodele traditionale si cele activ 

participative. Totusi elevii de azi sunt copii ai timpului lor si noi ii pregatim pentru 

viitor, de aceea trebuie sa ne adaptam metodele nevoilor lor. Elevii nu numai ca sunt 

pregatiti pentru metodele activ participative, ei sunt dornici de-a li se preda in felul 

acesta, le place si devin mai motivati sa invete. 

 Nu trebuie desconsiderate metodele traditionale. 

 Este foarte important sa realizam schimbari in acest sens, pregatind elevii pentru 

asumarea responsabilitatii, rolului in echipa, invatarii indepndente, initiativei, 

creativitatii si flexibilitatii. 

 Avantajul folosirii metodelor activ participative este că acestea încurajează dialogul, 

implicarea unui număr mare de elevi, lucrul pe perechi şi pe grupe. 

 Un cadru didactic stie sa-si foloseasca eficient timpul de predare pentru a introduce 

continuturi noi de invatare .  Elevii sunt mereu pregatiti pentru abordari inovatoare. 

 Discrepante mari intre elevii de clasa a-IV-a  si a- V-a privind implicarea in predarea 

activ-participativa. Timp limitat, materie multa de parcurs. In clasele primare elevii 

nu sunt obisnuiti sa gandeasca logic, nici sa aplice o definitie. Corelarea pe verticala a 

materiei , la matematica , are goluri si sincope care produc mari daune! 

 Nu trebuie sa dam la o parte metodele traditionale deoarece ele au functionat si 

functioneaza inca atat de bine, ci pe baza lor sa venim si cu metodele moderne. Cu alte 

cuvinte sa utilizam in procesul instructiv-educativ atat metodele traditionale cat si 

metodele moderne, oarecum sa incercam sa le imbinam. 

 Elevii sunt pregătiţi. Noi, profesorii, suntem prea comozi sau dezinteresaţi să le 

încercăm. 

 Metodele activ-participative sunt foarte apreciate de elevi, iar eficienta lor este 

dovedita. Din pacate, sunt de parere ca ele sunt folosite cu precadere la nivelul claselor 

primare si foarte putin la gimnaziu sau liceu. 
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 Ultima afirmatie cred ca nu este corect formulata.  Acel,,nu" complica !!! Elevii sunt 

dornici sa fie folosite metode activ participative. 

 Sunt profesor de istorie si am convingerea ca o imbinare intre metodele traditionale si 

cele activ participative duce la rezultate foarte bune. Altfel, riscul este sa plictisim elevii 

sau sa-i facem si mai superficiali. Cand se folosesc metode activ participative, elevii se 

arata entuziasmati, devin mai interesati, mai dispusi sa faca "ceva", dar de multe ori 

nu sunt capabili sa faca fata la cerinte. (poate de aceea sunt mai putin competitivi - le e 

frica de competitii). 

 Un profesor trebuie sa stie cum sa impleteasca metodele traditionale cu metodele activ 

participative. Acest lucru tine de maiestria pedagogica. 

 Ar trebui folosite, in proportie de 50%, si unele, si altele. 

 De fapt o imbinare a metodelor traditionale cu cele activ participative. 

 Uneori  utilizarea metodelor activ participative este mai greoaie (durează mai mult 

decat ne propunem, elevii se implica mai lent) din cauza lipsei de incredere / obisnunta 

a cadrului didactic.  Consider ca la nivel preuniversitar metodele traditionale nu mai 

pot fi folosite cu bune rezultate. 

 Elevii nu sunt pregătiți, adică antrenați în spiritul metodelor activ participative. Mai mult de 

clasica  și inegalabila tehnică  brainstorming nu mai avem absolut nimic la clasă. 

 Elevii sunt imediat captati de metode activ-participative si ele sunt cheia succesului 

unei ore in zilele noastre. 

 Elevii trebuie obisnuiti din clasele mici cu metodele activ-participative. 

 Elevul invata atunci cand este implicat in descoperirea adevarului stiintific. 

 Dimpotriva, consider ca elevii nu numai ca sunt pregatiti dar si raspund pozitiv la 

aceste metode. 

 Elevii sunt obisnuiti sa fie spectatori la ora, iar profesorul sa le ofere totul de-a gata. 

Aceasta situatie trebuie sa se schimbe. 

 Arta didactica consta in imbinarea celor 2 tipuri de predare. 

 Metodele active participative trebuie folosite fara a se face exces; este necesara o 

abordare echilibrata a continutului stiintific prin metode activ participative. 

 Metodele activ-participative necesita mult material didactic, multe consumabile ceea 

ce scoala romaneasca inca nu ofera. In mare masura profesorul procura, din propriile 

venituri consumabile. 

 Evaluarea pentru clasa a VI-a este singura care se apropie de teste de tip PISA, dar 

programa școlară nu îi oferă profesorului libertatea de a își pregăti elevii pentru astfel 

de teste, care sunt complet rupte de mediul școlar impus de programă. Evaluarea 

Națională și examenul de Bacalaureat pot fi acum mai ușor abordate din perspectiva 

activ - participativă, însă, din cele observate de mine, unii profesori privesc - în 



52 
 

general - cu circumspecție folosirea metodelor „moderne“, deoarece sunt mai puțin 

eficiente pentru obținerea de către elevi a unor rezultate bune la examene, rezultate 

prin care se definește prestigiul profesorului. 

 Dezavantajul metodelor activ- participative este caracterul cronofag si subiectivitatea 

in aprecierea gradului de implicare a elevilor. 

 Colectivele de elevi sunt foarte mari, de aceea multe din metodele activ -participative 

consuma foarte mult timp, daca  vrem sa implicam toti elevii. 

 La disciplina informatica trebuie mentinut un echilibru intre metodele active si cele 

traditionale. 

 Elevii trebuie pregătiți prentru folosirea metodelor activ-participative și sunt mai 

deschiși la astfel de activități. 

 Copiii sunt extrem de atrasi de un mod nou si modern de predare si implicit invatare. 

Si apoi... nu noi suntem cei care trebuie sa ii pregateasca?! 

 Numarul mare de elevi la clasa ar fi un impediment pentru aplicarea metodelor activ-

participative, deoarece se creaza un pic de dezordine, spatiul din clasa nu este 

intotdeauna suficient pentru miscarea neingradita a elevilor, se formeaza grupe de 

lucru prea numeroase in care nu toti elevii au sarcini clare, gestionarea este mai 

dificila. De obicei copiii prefera astfel de metode si participa cu entuziasm. 

 O observatie: metodele activ-participative nu pot elimina studiul individual, acasa. Ele 

nu pot suplini, in conditiile de acum, mai mult de 50% din procesul de invatare. 

 Elevii sunt dornici să participe activ la ore. 

 Metodele 52active participative sunt consumatoare de timp, dar elevii dobandesc prin 

ele mult mai multe cunostinte si abilitati decat atunci cand sunt doar spectatori  ai 

prestatiei profesorului. Uneori este greu sa termini intregul manual daca folosesti 

foarte des metode 52active participative. Dar nu are rost sa parcurgi intregul manual, 

cata vreme elevii nu obtin cunostinte in urma predarii integrale a manualului. Este 

mai bine pentru ei sa obtina multe cunostinte, sa invete sa lucreze in echipa, sa-si 

formeze gandirea critica, sa devina buni vorbitori ai limbii straine, dacat sa asiste la 

predarea intregului manual. 

 Depinde de fiecare cadru didactic in parte cum aplica metodele activ participative 

astfel incat elevii sa se adapteze usor acestor metode. 

 Metodele activ participative sunt foarte bune daca ai un grup foarte intereast. Pe de 

alta parte, este important ca anumite notiuni sa fie memorate, iar elevii trebuie sa fie 

solicitati sa vorbeasca ( sa povesteasca, sa descrie, etc. ) pentru a-si imbunatati 

vocabularul. Deci este buna o combinatie dintre metodele clasice si cele moderne. 

 Daca numarul elevilor de la o clasa ar fi la jumatate decat cel actual, metodele active 

ar fi mult mai eficiente! Mai ales ca elevii din ziua de azi sunt mai agitati si pot fi mai 
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greu stapaniti. 

 În sistemul de învățământ românesc, generațiile actuale de elevi nu refuză metodele 

activ participative, problema este că acestea trebuie dublate apoi și de studiul 

individual al fiecăruia din ei. Concret, dacă la o lecție profesorul folosește metode 

activ-participative, iar în caiet nu a mai avut timp să le dicteze elevilor ideile 

principale, ei nu vor reuși să dea răspunsuri satisfăcătoare atunci când sunt evaluați. 

Din păcate, profesorul trebuie să dicteze, lucru perimat, după părerea mea. Elevii nu 

iau notițe singuri, nu sintetizează rodul discuțiilor cu profesorul pentru a scrie singuri 

în caiet. Manualul, dacă nu e deschis în clasă, e simplu obiect de decor, elevul 

neatigându-se de el acasă și motivează că nu înțelege din manual, găsind în aceasta 

justificarea pentru refuzul studiului individual. 

 Consider ca metodele traditionale si cele activ participative trebuie imbinate in functie 

de clasa sau materie. 

 N-as zice "mai eficiente" ci complementare celor activ-participative care sunt utile si 

trebuie folosite. 

Pentru identificarea metodelor activ-participative de predare-învățare formare folosite de 

respondenți au fost luate în considerare următoarele metode, iar percepțiile respondenților 

privind folosirea lor au următoarele scoruri medii: 

 Realizarea de proiecte - 3.66 

 Activități în echipe de elevi - 4.49 

 Dezbateri între elevi - 4.03 

 Concursuri între elevi - 3.54 

 Abordarea unor teme propuse de elevi - 3.63 

 Folosirea portofoliului ca instrument de învățare - 3.82 

 Folosirea portofoliului ca instrument de evaluare - 3.67 
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La această întrebare s-au făcut 37 comentarii: 

 As folosi mai des portofoliul, dar baza materiala este deficitara, ca in tot învatamantul 

romanesc, iar elevilor nu le pot cere sa si le procure...! 

 Folosirea portofoliului poate fi facuta doar o data pe semestru, de obicei evaluarea se 

face la sfarsitul semestrului. 

 Folosesc portofoliul ca mijloc de invatare si evaluare semestrial. 

 Eu predau la nivel preprimar, portofoliul prescolarilor cuprinde lucrarile lor realizate in 

clasa cu mine, nu munca lor independenta, individuala, de cercetare acasa. 

 Portofoliul elevilor este o tehnica extraordinara care ar trebui extinsa 

 Implicarea in realizari multimedia, lucru cu soft-uri educationale si stocarea datelor si 

continuturilor. 

 "Uneori"  inseamna semestrial. Un portofoliu la o materie se face de-a lungul 

semestrului . 

 Folosesc evaluarea prin portofoliu bi-semestrial, iar cea pe baza de proiect la sfârșitul 

fiecariu capitol. 

 Majoritar, tematica activităților este rezultanta propunerilor elevilor, evaluarea este 

bazată pe portofoliu, având în vedere faptul că practic învățare tematică, iar la finele 

unității de învățare avem mai multe piese de portofoliu. 

 Nu toate continuturile lectiilor se pliaza pe metoda proiectului. Utilizez mai des aceasta 

metoda la disciplinele Limba Română, Științe, Istorie, Geografie, in lectii de 

recapitulare, la sfarsitul unei unitati de invatare . De regula îmi proiectez si realizez 

scenariile didactice pe metode alternative care cuprind in timpul aceleiași lectii mai 

multe tipuri de activitați: individuale, în perechi, în echipe, dezbateri, jocuri - concurs, 

etc, iar frecvența utilizării lor consider ca trebuie sa fie dată de asigurarea unui raport 

echilibrat : traditional modern, individual- echipâ, independent-interactiv etc. 

 Ca profesor de matematica este mai dificil sa utilizez portofoliul in prea multe lectii dar 

este o metoda pe care o folosesc de cate ori am ocazia. 

 Dezbaterile între elevi dezvoltă abilităţile de a exprima opinii şi de a susţine puncte de 

vedere cu argumente. 

 Ultimele doua randuri sunt identice. 

 Teme propuse de elevi, doar la dirigentie. 

 Din pacate ideea portofoliului este gresit inteleasa de elevi si la fel de gresit aplicata de 

profesori. 

 In activitatea cu prescolarii desfasuram activitati pe baza de proiecte tematice. In 

alegerea temelor sunt implicati atat prescolarii cat si parintii acestora. 

 Lucrez cu copii cu deficienta mintala severa; itemii nu au aplicabilitate. 

 Portofoliul este cea mai mare prostie din sistemul educational! 
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 Portofoliul ca instrument de evaluare este utilizat semestrial. 

 Utilizez in special Portofoliul Electronic ca metoda de invatare/evaluare. 

 Atunci cand elevii au o propunere de teme de discutii imi adaptez desfasurarea orei 

astfel incat sa le raspund la intrebari in scopul atragerii lor catre activitatea de invatare 

a disciplinei predate dar si pentru a le arata partea practica si utila a disciplinei precum 

si importanta informarii in domeniul respectiv. 

 Deoarece, in prezent sunt inspector scolar si am doar doua ore pe saptamana obligatie 

de norma, nu pot utiliza toate aceste tipuri de activitati in cadrul orelor de curs cu 

frecventa indicata de chestionar. 

 Concursurile le utilizez in Saptamana Scoala Altfel, la lectii demonstrative sau cercuri 

pedagogice, iar portofoliile le utilizez la instrument de evaluare la sfarsit de semestru si 

an scolar. 

 Activitatea de terapie este diferita fata de activitatile instructiv educative desfasurate la 

clasa.  Aceasta se desfasoara in cabinete specializate cu 1-2 elevi si nu iti da posibilitatea 

de a aplica metode si strategii pe care le poti utiliza intr-o clasa de elevi. 

 În prezent lucrez într-o unitate de învăţământ non-formal şi utilizez aproape numai 

instrumente de predare moderne. 

 La gradinita proiectele tematice sunt lunare, saptamanale depinde de planificarea 

activitatilor. 

 Elevii agreeaza astfel de activitati , iar implicarea lor sporeste calitatea actului de 

invatare- evaluare. 

 Referitor la 'Folosirea portofoliului ca instrument de evaluare' - folosesc portofoliul 

elevului ca instrument de evaluare pe tot parcursul anului scolar. Am marcat 'lunar' - 

pentru ca, lunar, evaluez cate o tema din portofoliu. 

 O dovada a utilizarii metodelor alternative de evaluare este Conferinta Naționala de 

Invatamant Virtual (CNIV) din acest an unde am prezentat la Facultatea de Psihologie si 

Stiintele Educatiei o lucrare referitoare la predarea optionalelor de Astronomie si 

Astrofizica-distinsa cu un premiu in 2014. 

 Specificul activității desfășurate de mine (logopedie) nu se pretează la evaluări și la 

notări. 

 Se exagereaza cu "activitatile in echipe": ele merg la sport, muzica, arte plastice, 

experimente de laborator, dar nu la matematica, limbi straine, logica, filozofie. In 

echipa, unul lucreaza efectiv (maximum doi), iar restul, in cel mai bun caz, stau. 

 Proiect desemneaza o activitate cu obiective multiple. Nu doar obiectivele specifice unor 

lectii obisnuite. Cuvantul "proiect" este prea des folosit astazi si in mod incorect. 

 In calitate de profesor metodist CCD si ISJ pledez prin cursurile de formare la utilizarea 

tuturor acestor tipuri de activitati, la reconfigurarea unor strategii didactice care sa 
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faciliteze accesul la cunoastere. 

 Uneori - semestrial 

Pentru identificarea atât a atitudinii respondenților pentru învățarea pe tot parcursul vieții cât 

și a tematicilor și domeniilor de interes pentru formare, s-au pus două întrebări. În cele două 

întrebări au fost avute în vedere treisprezece aspect (6 în prima întrebare şi 7 în cea de-a doua) ,  

iar din răspunsurile colectate au rezultat următoarele scoruri medii: 

 Metodologice 
-4.61 

 De comunicare și cooperare 
-4.76 

 De evaluare 
-4.56 

 Psiho-sociale 
-4.63 

 Tehnice și tehnologice 
-4.45 

 De management al carierei 
-4.50 

 Este foarte necesară actualizarea frecventă a cunoștințelor 
-4.70 

 Cursurile de formare sunt plăcute pentru că întâlnești oameni noi 
-4.26 

 Cursurile de formare sunt plăcute pentru că  întâlnești oameni cu preocupări similare 
-4.43 

 Cursurile de formare sunt plăcute doar dacă au loc într-o altă țara 
-3.00 

 Chiar dacă sunt utile, nu sunt dispus/dispusă să cheltui pentru participarea la cursuri 
de formare din venituri proprii 

-2.99 

 Cursurile de formare continuă sunt în general inutile pentru că nu afli mare lucru pe 
durata lor 

-4.50 

 Nu am nevoie de cursuri de formare; pot să mă perfecționez singur 
-4.53 

 

In ce măsură considerați că evoluția în cariera didactică este condiționată de dezvoltarea 
competențelor: 

Aspecte vizate 

Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Metodologice 1685 711 107 11 3 

De comunicare și cooperare 1958 515 38 5 1 

De evaluare 1572 805 127 11 2 

Psiho-sociale 1703 699 107 5 3 

Tehnice și tehnologice 1391 897 199 26 4 

De management al carierei 1475 850 171 14 7 

Metodologice 66.94% 28.25% 4.25% 0.44% 0.12% 

De comunicare și cooperare 77.79% 20.46% 1.51% 0.20% 0.04% 

De evaluare 62.46% 31.98% 5.05% 0.44% 0.08% 

Psiho-sociale 67.66% 27.77% 4.25% 0.20% 0.12% 

Tehnice și tehnologice 55.26% 35.64% 7.91% 1.03% 0.16% 

De management al carierei 58.60% 33.77% 6.79% 0.56% 0.28% 
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Pentru susținerea aprecierilor s-au făcut următoarele comentarii: 

 Competente psihopedagogice, de autocunoastere si intercunoastere. 

 Daca prin "cariera didactica" intelegem o evolutie ascendenta pe posturei didactice si 

functii cu responsabilitate la nivelul catedrei, unitatii de invatamant si mai mult, atunci 

eaceste aspecte profesionale au un impact nesemnificativ din punct de vedere al carierei 

didactice.  Pe de o parte sunt putine trepte in cariera didactica in general, dar in special, in 

Romania acestea sunt conditionate de apartenenta si numirea politica. Daca privim 

cariera ca un nivel de apreciere din partea beneficiarilor directi-elevii, parintii, atunci se 

schimba lucrurile. Se mai poate discuta aici si de relevanţa mică a prestatiei didactice 

propriu-zise in evaluarea cadrelor didactice, contând mult mai mult aspecte formale, 

birocratice. 

 Evolutia  in cariera didactica este conditionata de dezvoltarea competentelor prezentate 

mai sus. 

 Daca si salarizarea ar fi in functie de competente atunci ar exista o motivatie suficienta 

pentru dezvoltarea carierei. 

 Sunt menționate toate competențele care conturează profilul unui dascăl. Continuu avem 

nevoie să ne dezvoltăm aceste competențe, având în vedere necesitatea adaptării noastre 

la dinamica societății în care trăim, la nevoile noilor generații. 

 Sunt de parere ca toate competentele prezentate mai sus sunt extrem de importante. 

Dezvoltarea personala si profesionala continua duce cu siguranta la evolutie. Daca se 
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aplica in cariera didactica, nu stiu sa va raspund. M-am implicat 100% in acticitatea 

didactica si rezultatele au venit de la sine- aprecierea elevilor, a parintilor, a colegilor, a 

cadrelor didactice auxiliare si a conducerii. Faptul ca automotivarea a fost unica sursa de 

motivare reala m-a facut sa lucrez 5 ani in invatamantul de stat, 3 in cel privat in sistem 

englezesc si daca as fi avut si sustinerea materiala corespunzatoare nu as lucra in acest 

moment intr-o alta tara, intr-o corporatie in care am aflat cum se fabica celebra "calitate 

germana". Mi-ar fi placut ca aceste competente descrise mai sus sa contribuie la evolutia 

in cariera didactica in mod real. 

 In special de competentele lingvistice. 

 Evolutia se bazeaza pe invatare pe tot parcursul vietii. 

 In Romania, chiar daca mi-am organizat si planificat prin invatare cariera didactica, 

aceste valori nu sunt apreciate. Vreau sa spun ca in 2004 cand am inceput sa predau 

prima data, eram constienta ca salariul este modic, dar nu stiam ca elevii devin din ce in 

ce mai needucati si ca stistemul de invatamant va fi corupt. La acea vreme mi-am spus: 

daca salariile sunt mici, voi munci mai mult decat altii ca sa am mai mult, asa ca am facut 

doctoratul. Pe langa faptul ca exista discriminare in acest fel si desi am muncit (pentru ca 

nu-s o avuta ca sa vreau si sa-mi permit sa am lucarea facuta de altii) am remarcat ca 

persoanele care sunt un exemplu pozitiv in sensul ca invata si muncesc mai mult sunt 

defaimate de ceilalti, de fapt se incearca defaimarea lor. Ba mai mult, am remarcat ca in 

Romania desi inveti, muncesti, iti vezi de verticalitate pentru ca asa te-au educat parintii, 

chiar daca ai doctorat (si aceasta prin munca si efort financiar, pentru ca nu-i asa usor sa 

lucrezi in plus in timp ce altii merg in concedii), tot un profesor amarat la tara esti, adica 

tot bataia de joc a copiilor, parintilor needucati, a colegilor pilisti si a directorilor care din 

ce in ce mai putin apreciaza omul care munceste cu adevarat. Asadar, am remarcat ca nu 

exista apreciere pentru cadrele didactice care vor sa faca ceva pozitiv si care isi impun 

punctul de vedere pentru ca doresc ceva bine si corect, pentru cadrele didactice care isi 

manageriaza propria cariera numai prin munca si fara coruptie. 

 Toate elementele enumerate mai sus sunt foarte importante pentru evolutia in cariera dar 

in acelasi timp este foarte importanat ca respectivul cadru didactic sa aiba o foarte buna 

pregatire stiintifica in domeniul sau.  Avand in vedere ultimele studii care fac referire la 

influenta negativa a tehnologiei asupra dezvoltarii psiho-emotionale a copiilor este 

necesara o abordare echilibrata fara a se face exces de utilizarea tehnicii in predare -

invatare-evaluare. 

 Din pacate evolutia in cariera nu se face cde multe ori in legatura cu chestiunile 

mentionate la acest item ci "pe usa din dos" si uneori cei bine pregatiti incomodeaza prin 

faptul ca deranjeaza linistea si comoditatea altora sau prin faptul ca pot fi o amenintare 

scotand la lumina lipsa de pregatire a celor aflati pe trepte ierarhic superioare in evolutia 

carierei. Apoi efortul pentru evolutia in cariera nesustinuta de o promovare 
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corespunzatoare si o crestere salariala adecvata, devine un "moft pe care nu ti-l poti 

permite sau o corvoada prin care esti nebun ca sa treci". In aceste conditii perfectionarea 

in cariera - atunci cand nu este dublata de avantaje financiare si promovare profesionala 

pe criterii de competenta- ajunge cred sa fie facuta doar de cei care sunt sustinuti si au o 

siguranta financiara in familie si care sunt psihologic motivati prin impuls cognitiv si nu 

prin dorinta de autoafirmare sau cea de afiliere (avand in vedere viziunea lui Ausubel 

despre sursele motivatiei). 

 Toate aceste competente sunt vitale impreuna pentru evolutia carierei oricarui cadru 

didactic. 

 In primul rand cred ca ar fi necesara o evaluare psihologica pentru selectia si mentinerea 

pe posturi a cadrelor didactice si mai ales a directorilor. A se vedea filmul "Psihopatii care 

ne conduc" de pe You Tube! 

 Vocatie, motivatie. 

În a doua întrebare s-a pus accentual pe părerea respondenţilor cu privire la utilitatea cursurilor 

de formare continuă. 

Referitor la cursurile de formare continuă, precizați măsura în care sunteți de acord cu afirmațiile următoare: 

Aspecte vizate 

Apreciere 

In foarte 
mare 

măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Este foarte necesară actualizarea frecventă a cunoștințelor 1867 562 81 7 0 

Cursurile de formare sunt plăcute pentru că întâlnești oameni noi 1167 923 356 64 7 

Cursurile de formare sunt plăcute pentru că  întâlnești oameni cu 
preocupări similare 

1349 925 210 30 3 

Cursurile de formare sunt plăcute doar dacă au loc într-o altă 
țara 

312 489 850 622 244 

Chiar dacă sunt utile, nu sunt dispus/dispusă să cheltuiesc 
pentru participarea la cursuri de formare din venituri proprii 

392 450 787 561 327 

Cursurile de formare continuă sunt în general inutile pentru că nu 
afli mare lucru pe durata lor 

81 69 123 493 1751 

Nu am nevoie de cursuri de formare; pot să mă perfecționez 
singur 

61 64 139 463 1790 

Este foarte necesară actualizarea frecventă a cunoștințelor 74.18% 22.33% 3.22% 0.28% 0.00% 

Cursurile de formare sunt plăcute pentru că întâlnești oameni noi 
46.36% 36.67% 14.14% 2.54% 0.28% 

Cursurile de formare sunt plăcute pentru că  întâlnești oameni cu 
preocupări similare 

53.60% 36.75% 8.34% 1.19% 0.12% 

Cursurile de formare sunt plăcute doar dacă au loc într-o altă 
țara 

12.40% 19.43% 33.77% 24.71% 9.69% 

Chiar dacă sunt utile, nu sunt dispus/dispusă să cheltuiesc 
pentru participarea la cursuri de formare din venituri proprii 

15.57% 17.88% 31.27% 22.29% 12.99% 

Cursurile de formare continuă sunt în general inutile pentru că nu 
afli mare lucru pe durata lor 

3.22% 2.74% 4.89% 19.59% 69.57% 

Nu am nevoie de cursuri de formare; pot să mă perfecționez 
singur 

2.42% 2.54% 5.52% 18.39% 71.12% 
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S-au făcut foarte multe comentarii la acestă întrebare, comentarii care pun în evidenţă 

părerea pozitivă a respondenţilor cu privire la rolul formării/învăţării pe tot parcursul 

vieţii pentru cariera didactică: 

 Problema nu ar fi ca nu suntem dispusi sa investim in propria formare. Problema este ca 

nu ne putem permite acest lucru din salariile mici pe care le avem. 

 Cursurile de formare continua nu sunt numai placute, sau nu reprezinta  numai ocazia de 

a cunoaste locuri si oameni noi, ele sunt absolut necesare pentru orice persoana care 

doreste sa se perfectioneze permanent! 

 Avem nevoie de cursuri de formare in strainatate pentru ca, desi putem vizita diferite tari 

in calitate de turisti, nu putem afla informatii despre diversele sisteme educationale atunci 

cand mergem ca turisti ci doar daca mergem la cursuri unde relationam cu colegi din 

toata EUROPA. 

 Participarea la cursuri de formare, conversie profesionala, studii post universitare, etc. 

reprezinta singura cale pentru dezvoltare profesionala. 
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 Nu este vorba numai de intalnirea cu oameni noi cu preocupari similare, ci care: 1. se 

implica si cheltuiesc timp, analiza, bani, studiu, cunoastere, etc pentru a intelege si a 

imbunatati ceea ce fac la clasa zi de zi; 2.  apartin unor culturi diferite cu problematica 

noua si perspective diferite, care sunt de o extrem de mare valoare atat prin chiar acest 

aspect diferit, cat si prin elementul comun uman pe care il implica si utilizeaza; 3. pot 

reprezenta o sursa viitoare valoroasa de idei, relatii si facilitarea de cunoastere (asa-

numita sustenabilitate) 

 Nu mi-as putea permite sa urmez cursuri de calitate din venituri proprii. Cursurile pe care 

le-am facut in Europa sunt total diferite de cursurile facute in tara, desi sunt tot din 

fornduri europene. Am invatat, am trait si m-am dezvoltat enorm la cursurile din Europa. 

 Cursurile de formare sunt foarte utile, dar ar trebui toti profesorii sau cat mai multi sa 

beneficieze de el. Sunt de foarte mare ajutor, ti se formeaza o alta viziune in ceea ce 

priveste procesul instructiv educativ.  Si de asta ar trebuii sa fie un grup cat mai mare de 

profesori  dintr-o scoala, pentru ca unul singur, chiar daca merge de mai multe ori nu 

reuseste sa schimbe prea multe!! Chiar daca sunt foarte utile in formarea mea, nu sunt 

dispusa sa cheltuiesc  bani in acest sens pentru ca nu-mi pot permite! Si ca mine sunt 

majoritatea. 

 Cursurile de formare continua sunt foarte utile iar pentru profesorii de limbi straine sunt 

cu mult mai utile daca au loc in tara unde se vorbeste limba respectiva. 

 Nu sunt dispusa sa cheltuiesc din venuturi propri pentru cursuri de formare pentru ca 

salariul meu este aprox.300-400 euro/lunar si nu imi permite nici macar achitarea unei 

taxe de curs. 

 Cursurile de formare pot fi extrem de eficiente daca sunt abordate cu seriozitate si 

implicare. Pentru mine a insemnat sansa de a cunoaste profesori din intreaga lume, unii 

dupa ale caror carti am studiat. Am pus intrebari, au raspuns, m-au privit in ochi cand 

imi vorbeau, zambeau sincer si erau interesati de conversatie. Nu am avut sansa sa ma 

aflu intr-o astfel de situatie in tara. Am cunoscut oameni deosebiti de la care am avut 

multe de invatat pretutindeni- in cadrul unor universitati celebre, dar si in sate uitate de 

lume. Cine nu afla lucruri interesante cred ca nu le-a cautat suficient. Cine are nevoie doar 

de experiente internationale consider ca alearga dupa vacante personale si ideea de a se 

intoarce dintr-un loc ce suna bine. Experienta internationala este benefica, necesara, dar 

nu exclusiva. 

 Sunt vitale in cariera oricarui profesor. 

 De la fiecare curs și de la fiecare formator înveți ceva, îți dezvolți unele competențe (de 

comunicare, utilizare TIC, relaționare intersocială) 

 Sunt cu mult mai placute cursurile organizate intr-o alta tara dat fiind posibilitatile 

multiple de dezvoltare pe care acestea le dezvolta: exersarea unei limbi straine, cunoastere 

inter si multiculturala ... 
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 Cursul individual de formare Comenius mi-a fost de mare ajutor . In urma acestui curs mi-

am insusit noi cunostinte si metode noi pe care le aplic la clasa. 

 Nu sunt DELOC de acord cu ultimele 3 afirmatii. 

 Depinde de cursul de formare, cine il organizeaza, calitatea formatorilor, perioada (daca 

este pe perioada cursurilor scolare poate fi stresant si obositor, la sfarsit de saptamana 

este nevoie de odihna nu de concentrare la un curs). 

 Cursurile de formare ne ajută să ţinem pasul cu noutăţi în domeniul nostru de activitate. 

 Tot timpul ai nevoie de formare. Aceasta este conditia sine-qua-non a desfășurării 

activității de dascăl. Altfel, intervin: plafonarea, dezinteresul, neacordarea importanței 

cuvenite profesiei, fapte ce conduc în mod cert la irealizarea sarcinilor de serviciu. Cadrul 

didactic ce nu se preocupă de formarea continuă, nu participă la stagii, conferințe, 

simpozioane, reconversii profesionale, examene de acordare a gradelor didactice, studii 

masterale și doctorale dovedește o mare lipsă de responsabilitate față de profesia pe care o 

practică și lipsă de respect față de elev (cel asupra intereselor căruia se centrează toată 

activitatea cadrului didactic, cel care oferă permanent feed-back acțiunilor profesorului). 

Nu știu în ce măsură acesta reușește să își îndeplinească sarcinile care intră în fișa 

postului său. Trăim într-o lume a schimbării și, mai mult decât atât, a schimbării RAPIDE. 

Ceea ce azi este de actualitate mâine poate deveni cu sigurană desuet. 

 Lipseste dotarea materiala in scoli ceea ce face ca multe strategii sa nu poata fi folosite. 

 Având în vedere salariul foarte mic, nu ne permitem financiar să urmăm foarte multe 

cursuri. Pe de altă parte, nu toate cursurile sunt astfel structurate ca să mai înveţi câte 

ceva. O altă problemă ar fi că toţi cei care se înscriu la cursuri devin absolvenţi ai 

acestora- unii fără să merite. Exemplu-cursuri de competenţe TIC pe care îl absolvă şi cei 

care nu ştiu să deschidă calculatorul. 

 Un profesor de buna credinta intelege necesitatea formarii continue. Cred ca cel mai trist 

lucru care i se poate intampla unui profesor este sa se spuna despre el ca "l-au lasat in 

urma timpurile". Trebuie facut mai mult pentru ca profesorii sa investeasca in formarea 

lor. Un curs devine util sau nu in masura in care este valorizat.  Am beneficiat de cursuri 

gratuite, dar am si platit pentru unele cursuri pe care le-am urmat. Am 27 de ani vechime 

in invatamant si ma simt "moderna" si foarte utila elevilor mei. 

 Cursurile de formare din tara sunt in general inutile.... 

 Nu imi permit din veniturile proprii sa cheltuiesc  pentru cursurile de formare. Aceste 

venituri imi ajung doar pentru traiul de zi cu zi. 

 La itemul 4, apreciez faptul ca un curs de formare este placut, dar mai ales eficient, atunci 

cand se desfasoara intr-un mediu diferit de cel in care traiesti si iti desfasori zilnic 

activitatea, cu atat mai mult cand esti "scos" total din obisnuinte. Personal,  de cate ori 

particip la o mobilitate in exteriorul tarii sau departe de localitatea unde traiesc, ma "rup" 
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efectiv de preocuparile si grijile zilnice, astfel incat toate simturile sunt concentrate pe 

perceptia elementelor de noutate. Întotdeauna am constatat ca dupa o astfel de mobilitate, 

care desi presupune o activitate intensa nu ma oboseste, calitatea si cantitatea 

informatiilor si detaliilor  retinute este extraordinara. Intr-un mediu nou si  total diferit de 

ceea ce cunosti perceptiile si corelatiile pot capata semnificatii noi . 

 In Romania m-am perfectionat singura foarte mult citind si vorbind cu strainii in limbi 

straine, participand la cursuri si conferinte on-line, realizand doctoratul si toate acestea 

deoarece sunt constienta ca daca nu exersez limbile straine, cu elevii asa de slabi care 

exista actualmente si fara vointa de a invata, as uita tot ce am stiut pana a deveni 

profesor. Intr-adevar limbile straine se invata cel mai mult la fata locului, adica in alte 

tari unde esti nevoit sa nu iti folosesti limba. Fiind constienta de acesta, eu folosesc numai 

site-uri straine si desi locuiesc in Romania, sentimentul meu este ca intelectual locuiesc in 

alta tara europeana mai dezvoltata, mai corecta. Am beneficiat de formari si in afara 

tarii, dar ma perfectionez permanent ca autodidact. Nu stiu daca va sunt folositoare 

aceste informatii, sentimente si adevaruri personale. 

 Cursurile de formare continua sunt in general inutile pentru ca nu afli mare lucru pe 

durata lor - in momentul in care alegi un curs esti constient de continutul abordat, deci 

trebuie sa fie ceva de invatat din el. Nu alegi cursul doar pentru ca se desfasoara intr-un 

anumit loc. 

 Exista cursuri de formare in Romania care sunt pura pierdere de vreme, dar exista si 

cursuri foarte bune. Nu pot face acceasi afirmatie si despre cursurile din alta tara, 

deoarece am participat la unul singur care, din fericire, a fost foarte bun. 

 Cursurile de formare sunt foarte utile in alta tara din perspectiva profesorului de 

franceza. 

 Chiar daca cursurile de formare sunt utile, nu sunt dispus/dispusa sa cheltuiesc pentru ele 

din venituri proprii! De? Sunt dispusa sa cheltui pentru cursurile de formare din veniturile 

proprii. Insa acestea ne ajung doar pentru un minim trai decent! Deci nu am de unde 

cheltuii. 

 Pentru un profesor de limbi straine, un stagiu de formare in tara a carei limba o preda 

este cu adevarat o experienta extraordinara din toate punctele de vedere. Inseamna un 

contact direct, nemijlocit cu limba, cultura tarii respective. Un curs in tara natala nu iti 

poate oferi cu adevarat imbunatatirea competentelor de comunicare in limbi straine. 

Chiar daca sunt dispusa sa cheltuiesc pentru formarea mea continua, pur si simplu nu imi 

permit. Veniturile unui profesor nu il ajuta foarte mult in acest sens. 

 Veniturile prea mici nu ne permit sa cheltuim in vederea formarii profesionale. 

 Cursurile de formare sunt necesare pentru actualizarea cunostintelor stiintifice din 

domeniul cadrului didactic. In acelasi timp, insa trebuie gasita o cale de mijloc pentru ca 

perfectionarea cadrelor didactice sa nu fie formala si neselectiva, determinata de motive 



64 
 

extrinseci (obtinerea de credite). Continutul formarii trebuie sa fie orientat in functie de 

nevoile de dezvoltare personala. 

 Teoretic sunt foarte utile cursurile de formare, insa practic intr-adevar uneori nu afli 

mare lucru pe durata lor din diverse motive. Faptul ca est conditionat de o hartie 

(diploma, certificat) in urma participarii la curs, face ca multi participanti sa vina doar 

pentru acea hartie.  Si uneori cei care tin cursul stiu ca multi participanti nu sunt prea 

interesati de a afla lucruri noi si nu vor sa plictiseasca insa poate ar trebui sa se 

individualizeze parcursul participantilor in asa fel incat fiecare sa poata daca doreste sa 

afle mai multe. Apoi depinde de cat de eterogen este grupul participant la curs si de 

cunostintele anterioare ale participantilor. Timpul este intr-adevar pretios si unele 

portiuni pot fi insusite individual insa asta nu inseamna ca vor fi si insusite, acest fapt ar 

trebui verificat si facilitat. Cursul de formare poate fi facut si in tara de origine sau online, 

dar schimbul de impresii in urma acestuia ar fi poate mai util sa se faca in alta tara unde 

poti intalni diversitatea de opinii a participantilor din tari diferite. 

 Cursurile  organizate in strainatate au marele avantaj de a ne scoate din mediul foarte 

solicitant  in care traim. In consecinta, ele permit o mai buna concentrare asupra formarii 

respective dublate de o implicare emotionala pozitiva datorita cadrului cultural foarte 

incitant in care au loc. Nu putem spune acelasi lucru despre cursurile ce se desfasoara in 

localitatile de provenienta. Acestea fiind sunt organizate  de-a lungul mai multor 

weekend-uri  determina diluarea si dispersia continuturilor in masa de activitati zilnice. 

Intr-un asemenea context nu le putem percepe decat ca pe o corvoada. Daca adaugam si 

faptul ca cele mai multe din cursurile propuse de CCD-uri, de exemplu, au un caracter 

general, obligandu-ne sa gasim noi solutii de aplicare convenabile, devine foarte clar de ce 

autoperfectionarea prin lecturi avecvate este preferabila. Din nefericire, nimeni nu ne 

acorda credite pentru cartile cumparate de cele mai multe ori din strainatate. 

 Fiind și formator în educația adulților, am convingerea că un curs plăcut și eficient trebuie 

să se desfășoare la o distanță destul de mare de casă, astfel încât participanții să fie 

departe de problemele casnice pe timpul desfășurării cursului. 

 O anumita distanta de casa te ajuta se te detasezi de problemele zilnice si sa te poti 

concentra mai mult pe activitatile desfasurate. 

 A fi dispus sa cheltuiesti pe cursuri de formare din venituri proprii nu este acelasi lucru cu a 

face acest lucru. Salariile fiind mici in invatamant, problema nu se pune ca nu as dori sa ma 

perfectionez, ci mai degraba cum sufera si cei din familie, daca acest lucru se intampla. De 

aceea am bifat MODERAT, lucrurile in Romania sunt diferite din acest punct de vedere fata de 

dascalii din alte tari. Consider necesara alocarea de sume pentru perfectionare, in Romania. 

 Cat traiesti , inveti. Cursurile de formare ajuta la mentinerea flexibilitatii scoartei 

cerebrale, activizeaza neuronii, devin factor al sanatatii mintale. Elimina rutina. 

 Sigur ca sunt utile cursurile de formare, dar pentru profesorii de limbi straine un curs 
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desfasurat in tara a carei limba o predau reprezinta o experienta completa, mult mai 

bogata dacat un curs in orasul lor natal. 

 Formarea profesionala este absolut necesara dar trebuie orientata pe nevoi reale. 

Formarea profesionala trebuie sa fie un proces orientat, care sa vina nu doar in sprijin 

personal ci si cu scopul dezvoltarii scolii sub aspectul calitatii intregului proces 

educational. 

 Cursurile de formare rezidentiale sunt in genere mai serios respectate ca si program. De 

aceea multe din România au utilitate redusa. Formatorii internationali aduc in genere 

noutati care inca nu au ajuns pe plan national. 

 Reveniți la aplicațiile individuale pentru formarea continua! 

 Pentru un profesor de limbi straine este important sa participe la cursuri intr-o tara in care se 

vorbeste limba pe care o preda pt ca in acest mod intra in contact direct cu limba "vie". 

 Daca formatorii sunt foarte bine pregatiti, totul e ok! 

 Este foarte .importanta  competenta formatorului si corectitudinea evaluarii. 

Răspunsurile date referitoare la calitatea activităţii în şcoală şi relaţia şcolii cu comunitatea, 

pun în evidenţă că efectele produse de mobilităţile LLP la nivelul şcolii sunt mai slabe decât 

cele la nivel individual. La caracteristicile contextului si practicilor curente din şcolile în care 

activau/activează respondenţii, aprecierile lor sunt următoarele: 

 Abandonul școlar este o problemă reală a școlii 
2.62 

 Absenteismul este o problemă reală a școlii 
3.01 

 Părinţii participă la viaţa şcolii 
3.56 

 În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe programe şi/sau proiecte internaţionale 
3.49 

 Există un set de proceduri aplicabile în cazul copiilor care sunt pe punctul de a abandona şcoala 
3.49 

 Comunitatea locală sprijină activitatea şcolii 
3.65 

 Există o strategie clară pentru sprijinirea elevilor nou înscrişi în clasă şi la şcoală 
3.58 

 În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe programe şi/sau proiecte naţionale 
3.67 

 Există programe de educaţie remedială pentru elevii care au nevoie de acestea 
3.65 

 Sunt implicat/implicată în educația remedială la nivelul claselor la care predau 
3.66 

 În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe programe şi/sau proiecte regionale 
3.77 

 În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe programe şi/sau proiecte locale 
4.07 

 Atmosfera din cadrul şcolii este una plăcută 
4.31 

 Mă simt foarte bine alături de colegii din şcoală 
4.31 
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Referitor la unitatea şcolară/unitățile școlare  în care ați activat în perioada în care ați participat la mobilități în 
cadrul LLP și apreciați măsura în care sunteţi de acord cu afirmaţiile: 

Aspecte vizate 

Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Abandonul școlar este o problemă reală a școlii 321 411 421 714 650 

Absenteismul este o problemă reală a școlii 394 535 587 692 309 

Părinţii participă la viaţa şcolii 483 796 918 286 34 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte internaţionale 

681 695 535 377 229 

Există un set de proceduri aplicabile în cazul 
copiilor care sunt pe punctul de a abandona şcoala 

464 951 636 289 177 

Comunitatea locală sprijină activitatea şcolii 516 937 764 258 42 

Există o strategie clară pentru sprijinirea elevilor 
nou înscrişi în clasă şi la şcoală 

508 962 640 296 111 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte naţionale 

692 807 629 281 108 

Există programe de educaţie remedială pentru 
elevii care au nevoie de acestea 

531 1010 631 254 91 

Sunt implicat/implicată în educația remedială la 
nivelul claselor la care predau 

581 1011 538 252 135 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte regionale 

737 861 594 243 82 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte locale 

942 992 442 108 33 

Atmosfera din cadrul şcolii este una plăcută 1123 1105 242 35 12 

Mă simt foarte bine alături de colegii din şcoală 1111 1116 259 20 11 

Abandonul școlar este o problemă reală a școlii 12.75% 16.33% 16.73% 28.37% 25.82% 

Absenteismul este o problemă reală a școlii 15.65% 21.26% 23.32% 27.49% 12.28% 

Părinţii participă la viaţa şcolii 19.19% 31.62% 36.47% 11.36% 1.35% 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte internaţionale 

27.06% 27.61% 21.26% 14.98% 9.10% 

Există un set de proceduri aplicabile în cazul 
copiilor care sunt pe punctul de a abandona şcoala 

18.43% 37.78% 25.27% 11.48% 7.03% 

Comunitatea locală sprijină activitatea şcolii 20.50% 37.23% 30.35% 10.25% 1.67% 

Există o strategie clară pentru sprijinirea elevilor 
nou înscrişi în clasă şi la şcoală 

20.18% 38.22% 25.43% 11.76% 4.41% 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte naţionale 

27.49% 32.06% 24.99% 11.16% 4.29% 

Există programe de educaţie remedială pentru 
elevii care au nevoie de acestea 

21.10% 40.13% 25.07% 10.09% 3.62% 

Sunt implicat/implicată în educația remedială la 
nivelul claselor la care predau 

23.08% 40.17% 21.37% 10.01% 5.36% 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte regionale 

29.28% 34.21% 23.60% 9.65% 3.26% 

În ultimii 3 ani şcoala a fost implicată în multe 
programe şi/sau proiecte locale 

37.43% 39.41% 17.56% 4.29% 1.31% 

Atmosfera din cadrul şcolii este una plăcută 44.62% 43.90% 9.61% 1.39% 0.48% 

Mă simt foarte bine alături de colegii din şcoală 
44.14% 44.34% 10.29% 0.79% 0.44% 
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Gândindu-vă la unitatea şcolară în care activaţi şi apreciaţi frecvenţa cu care se produc următoarele: 

Aspecte vizate 

Apreciere 

In foarte 
mare măsură 

In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Se monitorizează frecvenţa elevilor. 1905 574 23 6 9 

Se verifică motivele absenţelor. 1539 813 114 31 20 

Se verifică motivele pentru care elevii 
abandonează şcoala. 

1326 828 144 42 177 

Cadrele didactice monitorizează şi verifică 
sistematic rezultatele elevilor. 

1492 935 75 8 7 

Cadrele didactice urmăresc progresul 
individual al elevilor şi compară performanţa 
proiectată cu cea reală. 

1158 1078 253 22 6 

Se elaborează planuri de intervenţie 
personalizate care includ obiective stabilite 
cu referire la zonele de intervenţie 
identificate în urma analizării rezultatelor 
elevului. 

805 1054 517 103 38 

Profesorii sunt implicaţi în stabilirea 
obiectivelor şi a următoarelor etape ale 
planului de intervenţie 

845 1092 453 92 35 

Elevii sunt implicaţi în stabilirea obiectivelor 
şi a următoarelor etape ale planului de 
intervenţie 

550 887 791 201 88 

Părinţii sunt implicaţi în stabilirea obiectivelor 
şi a următoarelor etape ale planului de 
intervenţie 

458 824 865 283 87 

Cadrele didactice au acces la echipamentele 
din dotarea şcolii, necesare activităţii 
didactice şi activităţilor de sprijin. 

1380 850 204 63 20 

Se monitorizează frecvenţa elevilor. 
75.69% 22.80% 0.91% 0.24% 0.36% 

Se verifică motivele absenţelor. 
61.14% 32.30% 4.53% 1.23% 0.79% 

Se verifică motivele pentru care elevii 
abandonează şcoala. 

52.68% 32.90% 5.72% 1.67% 7.03% 

Cadrele didactice monitorizează şi verifică 
sistematic rezultatele elevilor. 

59.28% 37.15% 2.98% 0.32% 0.28% 

Cadrele didactice urmăresc progresul 
individual al elevilor şi compară performanţa 
proiectată cu cea reală. 

46.01% 42.83% 10.05% 0.87% 0.24% 

Se elaborează planuri de intervenţie 
personalizate care includ obiective stabilite 
cu referire la zonele de intervenţie 
identificate în urma analizării rezultatelor 
elevului. 

31.98% 41.88% 20.54% 4.09% 1.51% 

Profesorii sunt implicaţi în stabilirea 
obiectivelor şi a următoarelor etape ale 
planului de intervenţie 

33.57% 43.38% 18.00% 3.66% 1.39% 

Elevii sunt implicaţi în stabilirea obiectivelor 
şi a următoarelor etape ale planului de 
intervenţie 

21.85% 35.24% 31.43% 7.99% 3.50% 

Părinţii sunt implicaţi în stabilirea obiectivelor 
şi a următoarelor etape ale planului de 
intervenţie 

18.20% 32.74% 34.37% 11.24% 3.46% 

Cadrele didactice au acces la echipamentele 
din dotarea şcolii, necesare activităţii 
didactice şi activităţilor de sprijin. 

54.83% 33.77% 8.10% 2.50% 0.79% 
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La aceste caracteristici ale şcolilor, respondenţii apreciază că au beneficiatcontribuit astfel:  în 

măsură de: 

 Am contribuit personal la stimularea colaborării școală-comunitate 
3.65 

 Sunt implicat/implicată în educația remedială la nivelul claselor la care predau 
3.66 

 Am contribuit personal la implicarea părintilor în viața școlii 
3.78 

 Am contribuit personal la realizarea atmosferei plăcute în şcoală 
3.99 

 M-am implicat în proiectele derulate de școală 
4.30 

 

Referitor la unitatea şcolară/unitățile școlare  în care ați activat în perioada în care ați participat la mobilități  în 
cadrul LLP și apreciați măsura în care sunteţi de acord cu afirmaţiile: 

Aspecte vizate 
In foarte 

mare măsură 
In mare 
măsură 

Moderat 
In mică 
măsură 

Deloc 

Am contribuit personal la stimularea colaborării 
școală-comunitate 

530 935 745 246 61 
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Sunt implicat/implicată în educația remedială la 
nivelul claselor la care predau 

581 1011 538 252 135 

Am contribuit personal la implicarea părintilor în 
viața școlii 

561 1054 740 123 39 

Am contribui personal la realizarea atmosferei 
plăcute în şcoală 

803 1122 430 84 78 

M-am implicat în proiectele derulate de școală 1233 921 272 66 25 

Am contribuit personal la stimularea colaborării 
școală-comunitate 

21.06% 37.15% 29.60% 9.77% 2.42% 

Sunt implicat/implicată în educația remedială la 
nivelul claselor la care predau 

23.08% 40.17% 21.37% 10.01% 5.36% 

Am contribuit personal la implicarea părintilor în 
viața școlii 

22.29% 41.88% 29.40% 4.89% 1.55% 

Am contribui personal la realizarea atmosferei 
plăcute în şcoală 

31.90% 44.58% 17.08% 3.34% 3.10% 

M-am implicat în proiectele derulate de școală 48.99% 36.59% 10.81% 2.62% 0.99% 

 

 

Aprecierile sunt susţinute de următoarele comentarii: 

 Din anul 2009 in scoala noastra nu s-a mai derulat nici un proiect de genul celui 

amintit mai sus deoarece in anul 2010 cele doua aplicatii de  proiecte multilaterale 

depuse pentru cele doua scoli in care imi desfasor activitatea au fost eligibile dar 

fondurile alocate insuficiente... Mentionez ca imi desfasor activitatea in doua scoli si 

in urma participarii la un seminar de contact in Malta, m-am intors cu doua idei de 

proiect pentru cele doua scoli si cu parteneri de asemenea. Proiectele sau derulat in 
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toate scolile din tarile partenere, numai in scolile noastre nu...din cauza bugetului 

insuficient... Primul proiect multilateral era de 10 tari si s-a derulat in celelalte tari, 

cu exceptia Romaniei, iar al doilea era de 6 tari si s-a derulat in 5, cu exceptia tarii 

noastre. Mentionez de asemenea ca sentimentul de dezamagire si frustrare a fost 

destul de mare iar de atunci nu am mai avut nici o activitate asemanatoare!  

Sper ca noul program sa vina cu imbunatatiri in acest sens! 

 Pe lângă proiectele europene avem si foarte multe proiecte locale, regionale si 

nationale. Prin aceste proiecte scoala este recunoscuta si apreciata, nu avem 

probleme cu realizarea planului de scolarizare, elevii vin la liceul nostru, ne realizam 

in fiecare an 7-9 clase desi liceele similare din jurul nostru nu-si realizeaza decat 1-2 

clase. Suntem recunoscuti local pentru calitatea proiectelor noastre, suntem ”un 

burete” pentru accesarea fondurilor europene pentru elevi, suntem evidentiati pentru 

ca facem proiecte in special pentru elevi si, mai putin, pentru profesori.  

 In aceasta perioada fiind la ISJ m-am implicat mai putin in viata scolii ca si 

profesor. Am sprijinit-o ca inspector. Multe proiecte le-am derulat ca inspector 

scolar. 

 M-am implicat trup si suflet 

 Din pacate atmosfera intre colegi este execrabila si, pe masura ce profesorii sunt din 

ce in ce mai demotivati in meseria lor, frustarile sunt din ce in ce mai multe si 

lucrurile merg din rau in mai rau. Lucrez mereu la motivatia elevilor, dar si a 

colegilor de catedra. Din pacate, nu pot ridica munti.  

 In plus fata de proiectele cuprinse in programele scolii, am primit vizita unui 

voluntar francez, in persoana d-rei Eleonore Weill, in anul 2011, pe o perioada de 8 

luni. Fiind muzician, a derulat activitati la diferite clase de elevi, din ciclul primar si 

gimnazial, in care invatarea limbii franceze s-a imbinat cu muzica si cu teatrul. Fiind 

sub directa mea coordonare, d-ra E. Weill a fost implicata si in activitatile din cadrul 

parteneriatului cu scoala din Beaufort- en- Vallee si , impreuna cu ea si cu sprijinul ei 

am dezvoltat proiecte de correspondenta scolara cu alte scoli din Franta, pentru 

copii din ciclul primar. Am participat cu activitati la majoritatea proiectelor din 

scoala, indiferent de tipul lor si la proiecte internationale ale ISJ Botosani, cand am 

fost solicitata sa desfasor activitati demonstrative. Am participat la intocmirea 

documentatiei pentru obtinerea titlului de Scoala Europeana a unitatii scolare in 

care activez, titlu pe care scoala l-a obtinut pentru a 3-a oara consecutiv in anul 

2014. 

 A obtine un proiect Comenius pare loterie. Informatii putine, schimbari majore. Am 

aplicat 3 ani la rand fara succes. Nu voi mai aplica niciodata. 

 Scoala noastra nu este sprijinita de comunitatea locala din motive etnice: este 

singura scoala gimnaziala cu predare in limba romana din localitate si ne 
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confruntam mereu cu probleme in ceea ce priveste sprijinul in diverse activitati. 

 Elevii care au nevoie de program remedial sunt cei care absentează nemotivat de la 

școală. Întocmirea planurilor remediale este doar o piatră de moară în plus pusă în 

rucsacul și așa plin de hârțoage al profesorului. Elevii care lipsesc nemotivat nu vin 

nici la activitățile remediale. Pur și simplu nu-i interesează învățarea școlară în 

contextul social în care trăiesc. Nu avem legi care să oblige părinții să vină la școală 

dacă sunt chemați, nu avem penalizări pentru absențele nemotivate, nici pentru elevi 

nici pentru părinți. Planul remedial e o hârtie care nu poate fi pusă în practică și 

sunt foarte puține excepții de la ce am spus aici... în viața reală mă refer, că hârtia 

suportă multe. 

 Am plecat din colegiul în care am derulat proiectul LLP în anul școlar următor, iar 2 

ani mai târziu a fost comasat cu un alt  colegiu. 

 Nu sunt diriginte si contactul cu parintii este ocazional. 

 La acest moment, această unitate şcolară nu mai există, fiind comasată cu o alta. Eu 

nu mai desfăşor activitate la această unitate şcolară. 

 Scoala mea este intr-un orasel. Ne chinuim de ani de zile sa intram si noi intr-un 

proiect regional (prin Primarie).  Abandonul si educatia remediala nu sunt probleme 

cu care se confrunta scoala. Sunt implicata in proiecte educative/educationale la 

nivelul scolii/local. Ne straduim sa facem un proiect K2 

 Eu in acest moment nu mai functionez in acea scoala, dar atmosfera este de cele mai 

multe ori insuportabila din cauza directorului unitatii. 

 Anul trecut scoala a castigat distinctia de Scoala europeana -contributia mea a 

constat in participarea la aceasta mobilitate. 

 Prin proiectele si programele derulate pe ultimii 3 ani, am obtinut titlul de Scoala 

Europeana 2014. 

 Prin intermediul activitatilor derulate in cadul  parteneriatelor si proiectelor se 

dezvolta la elevi, in mod predilect, competente transversale, extrem de necesare 

elevilor in viata. 

 Fiecare dintre cei care au participat la aceste mobilitati au adus cu ei in scoala 

involuntar schimbarea in bine si au evitat greseli poate pe care le-au sesizat si in 

scolile vizitate. 

 Numai eu am implicat scoala in astfel de proiecte.....si asta spune mult. Sunt si 

singura care am beneficiat de un curs prin finanatare Comenius la Londra 

 Am initiat proiecte scolare locale si internationale ducand astfel renumele scolii in 

tara si peste hotare. 

 In unitatile de invatamant din mediul rural frecventa elevilor la orele de clasa si la 

proiectele propuse intampina multe probleme - este vorba si de nivelul de dezvoltare 
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socio-economic al familiilor din care provin acestia. 

 Proiectele sunt deja o moda si uneori sufoca, sunt foarte multe activitati necorelate si 

negandite unitar intr-un plan sustenabil dar si realizabil. Apoi prea mult se fac 

activităţi extracurriculare- activitati, materiale si produse, s.a-  si mai putin se 

invata din ceea ce s-a facut in unitate si in alte unitati si la nivel de programe. 

 Liceul a participat la Competitia Scoala Europeana unde a obtinut locul II si III la 

ultimile doua editii (2010 si 2013), la depunerea candidaturii implicandu-ma activ 

alaturi de colegele mele. 

 Şcoala e condusă de mulţi ani de oameni numiţi politic. E foarte greu să schimbi ceva 

într-o şcoală unde nu se vrea să se facă ceva. 

 Este discutabila circulatia informatiei despre proiecte, gestionarea acestei probleme 

de catre un grup restrans , pe criterii preferentiale. A se regandi implicarea! 

 Majoritatea directorilor de scoli nu agreeaza ideea de formare in strainatate, decat  

daca participa si ei, fara sa contribuie la scrierea si derularea prgramului de 

formare. 

 Liceul are arondata si o scoala cu ciclul primar si gimnazial, situata intr-un cartier 

cu numar mare de elevi cu etnie rroma, sau copii proveniti dintr-un mediu socio-

economic dezavantajos, copii cu parinti plecati la munca in alta tara, chiar famulii 

de migranti, deci exista copii cu risc de abandon. Pentru integrarea si ajutorarea lor, 

scoala, impreuna cu comunitatea locala si  APIS Campia Turzii (Asociatia Pentru 

Promovarea Incluziunii Sociale ) a derulat programele "Close to School" si "Closer to 

School" cu un impact foarte bun in integrarea, progresul scolar al acestor elevi, dar a 

contribui t si la  reducerea fenomenului de absenteism, abandon scolar (care insa nu 

a putut fi eradicat in totalitate)  

 Unitatea noastra a obtinut de 3 ori titlul de "Scoala europeana". 

 Sunt inspector școlar, prin urmare, nu puteam să mă implic în proiectele derulate de 

școală, ci în cele ale ISJ. Răspunsurile mele vizează, în egală măsură, Colegiul 

Național „Costache Negri”, unde sunt titulară și ISJ Galați, unde sunt detașată. 

 Scoala in care activez nu are probleme legate de abandon scolar, nici de educatie 

remediala. 

 Managerul este cel care impune atmosfera  de lucru si cea psiho-sociala dintr-o 

scoala. Indiferent cat iti doresti sa implementezi un lucru benefic pentru scoala, 

conteaza daca ti se da acceptul sa desfasori  activitatea didactica. 

V.4 Dificultăţi întâmpinate în derularea mobilităţilor 

1889 respondenţi au făcut numeroase comentarii referitoare la dificultăţile întâmpinate în 

derularea mobilităţilor LLP. Sunt frecvente câteva tipuri de dificultăţi: 
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 Lipsa de înţelegere a directorului instituţiei pentru participarea la mobilităţi pe 

parcursul anului şcolar; 

 Găsirea şi plata unor înlocuitori ai profesorilor participanţi la moblilităţi; 

 Fonduri insuficiente; 

 Nerespectarea programului/tematicii de către organizatorii de cursuri; 

 Lipsa de interes a cadrelor didactice din şcoli pentru diseminarea şi exploatarea 

rezultatelor învăţării obţinute la cursuri; 

 Dificultatea recunoaşterii rezultatelor învăţării (obţinerea documentului Mobilitate 

Europass, obţinerea punctelor de credit); 

 Documentaţia "stufoasă" solicitată de către ANPCDEFP la raportare. 

 Competenţele de comunicare într-o limbă străină; 

 Dificultatea de a obţine finanţare; 

 Volumul şi dificultatea materialelor informative. 

În continuare sunt prezentate câteva dintre aceste comentarii: 

 Lipsa de interes/implicare a altor cadre didactice din scoala in proiecte/activitati. 

Dezinteres si lipsa de comunicare a coordonatorului extern al proiectului (un caz). 

 Nu am avut probleme demne de consemnat. 

 Singura observatie ar fi ca, uneori, bugetul a fost cam redus. 

 Orar uneori prea incarcat 

 Redactarea documentelor 

 Prea multe formalități legate de mobilitățile elevilor 

 Conditiile de cazare, masa, program si organizarea activitatilor in cazul organizatiei 

International Study Programes, UK au fost supraevaluate iar multe cheltuieli nu au fost 

justificate chiar daca au fost achitate de cursanti. 

 Documente foarte multe de completat. 

 Suplinirea la ore pe durata mobilitatii. Acoperirea in totalitate a costurilor 

 Organizatorul din vizita in Italia nu a fost foarte bine pregatit. Nici vizita nu a fost foarte 

bine pregatita. 

 Nu am întampinat dificultăţi deosebite, poate doar cele referitoare la gestionarea optima 

a grantului. 

 Nu am avut dificultăți! Regret că ați desfințat vechiul LLP! Erasmus+ înseamnă 

birocrație și dependența de alții mai mult sau mai ales mai puțin fructuoasă! 

 La data aplicarii, sistemul de candidatura era unul destul de dificil, dar probabil ca intre 

timp s-a modificat. De asemenea, inca nu era o deschidere si un suport real din partea 

scolii spre a participa la alte formari in afara celor de la Casa Corpului Didactic. 

 Dosarul este foarte stufos. 



75 
 

 Convingerea agentilor economici pentru implicarea ca parteneri in derularea 

activitatilor din cadrul mobilitatilor. 

 Lipsa de implicare a comunitatii locale. 

 Ar fi multe de spus, dar consider ca piedica ceal mai greu de trecut a fost tentatia 

managerilor unitatilor de a decide modalitatea de alocare- cheltuire a fondurilor primite 

prin proiect, care poate afecta calitatea desfasurarii mobilitatii. Acest aspect apare 

pentru ca de cele mai multe ori, este o cutuma ca managerul unitatii sa doreasca sa fie 

managerul proiectelor derulate in unitate, pentru a avea control asupra aspectelor 

financiare. 

 Principala problemă consider că este lucrul în echipă, pentru realizarea proiectului ce ar 

urma să fie trimis la Agenție. Persoanele implicate sunt extrem de putine . 

 Am intampinat dificultati in gestionarea fondurilor alocate. 

 Lipsa unei echipe. ... 

 Lipsa de fermitate in comunicarea prin e-mail cu partenerul. 

 Gasirea de profesori inlocuitori (pe care i-am platit) pentru perioada cat am lipsit din 

scoala fiind plecata in mobilitate 

 Birocratia 

 In  cazul Leonardo Da Vinci VETPRO persoana care s-a ocupat de obtinerea dreptului dae 

a participa in proiect a intampinat multe piedici in realizarea proiectului,  care sistematic 

ii era inapoiat ca nefiind bun de catre acea persoana cu care avea contactul telefonic. 

 Comunicarea in limba straina. 

 Au existat momente mai dificile legate de deplasare, cazare, zile cu program prea 

incarcat, dar fara a deveni o dificultate majora. 

 Suplinirea orelor, nemultumirea parintilor, a directorului si a inspectorului de 

specialitate ca sunt implicata mai mult in deplasari decat in a imi face orele. 

 Bariera de limba in masura in care nu am putut exprima tot ce am gandit 

 Lipsa unui feedback real care sa duca la imbunatatirea formularelor de aplicatie. 

 Metodologia nu este intotdeauna foarte clara. 

 Gasirea unui cadru didactic care sa imi tina locul pe durata stagiului. 

 Elaborarea proiectelor este mult prea laborioasă și șansele de a fi aprobate sunt minime. 

 Uneori programul prea incarcat. 

 Finantarea insuficienta si perioada de desfasurare prea scurta. 

 Managementul timpului si repartitia corecta si coerenta pe task-uri in cadrul echipei de 

proiect. 

 Acoperirea orelor pe parcursul derularii mobilitatilor. 

 Perioda mare de timp intre semnarea contractului si intrarea banilor în cont. 

 Nu am intampinat dificultati. Am fost sprijinita atat de conducerea unitatii cat si de colegi 
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,de asemenea organizatorii cursului au acordat asistenta din momentul aprobarii 

finantarii si pana la incheierea activitatii de formare( chiar si dupa formare eu personal 

sunt in contact cu formatorii si avem adesea dezbateri pe ce mai apare nou). De asemenea 

am primit sprijin de la primaria Medias care mi-a dat o serie de brosuri si alte materiale 

informative pe care le-am oferit participantilorlacurs in vederea promovarii orasului. 

 La momentul respectiv am avut colegi cu un grad de „conservatorism” destul de ridicat... 

 Nu m-am confruntat cu mari dificultati, doar ca erau multe hartii  de completat si dupa 

ce mi s-a aprobat finantarea, organizatorii imi cereau sa trimit banii pentru curs si 

cazare intr-o perioada in care mie inca nu-mi intrasera baniii in cont. Iar raportul final, 

nu mai avea varianta in limba romana, ci doar in limba engleza, ceea ce a presupus un 

efort suplimentar pentru redactarea lui. 

 Sunt foarte multe informatii care trebuie parcurse pentru a depune o propunere de 

proiect si uneori programul personal este foarte incarcat incat nu este suficient timp sa 

duci pana la capat o astfel de sarcina. 

 Grantul a fost virat tarziu tinand cont ca achitarea cursului si cazarii, precum si 

procurarea biletelor de transport a fost necesara cu mult timp inainte de data 

desfasurarii stagiului. 

 Singura problema a fost ca directoarea scolii nu mi permitea sa plec in acea mobilitate, 

iar dupa ce am obtinut aprobarea inspectoratului scolar si am plecat totusi, ( desi am 

asigurat profesor inlocuitor) nu mi a platit salariul pe perioada in care mi am derulat 

mobilitatea in Anglia. 

 In organizarea mobilitatii nu am intampinat nicio dificultate, insa in derularea ei ma 

asteptam  sa colaborez cu mai multa lume, dar o parte din participanti nu au fost 

prezenti, prin urmare activitatile au fost mai sarace la capitolul schimbului de experienta. 

 Identificarea mobilitatilor in limba franceza, acestea fiind in numar foarte mic; 

 Bugetul prea mic alocat de ANPCDEFP. Finantarea unui numar prea mic de 

candidateuri. Concurenta prea mare intre candidati, ar trebui sa fie disponibile fonduri 

pt.toti aceia care isi doresc sa participe la programe de formare in UE 

 Teama de necunoscut, la prima mobilitate. Chiar si la a doua, de fapt... Teama ca nu sunt 

sanse reale - putine locuri, multi aplicanti;Teama ca nu o sa ma descurc, c-or sa fie 

cerinte prea mari; Teama de a nu suferi boli, accidente acolo; Teama de a raspunde pt. o 

suma de bani destul de consistenta. 

 Am aflat intamplator de aceste mobilitati. Nu exista o informare clara. Se afla foarte greu 

ceva despre mobilitatile respective. Nu stiam ca exista un site unde sunt afisate cursurile 

etc. Acum, da, stiu acest lucru, dar inca nu m am lamurit cum se fac "noile" mobilitati 

Erasmus. 

 Este relativ dificil sa identifici un curs care sa convina concomitent atat nevoilor de 
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formare cat si exigentelor legate de perioada de derulare si suport financiar. 

 Elevii liceului provin din familii cu venituri foarte mici. A trebuit sa acordam o atentie 

deosebita fundamentarii bugetului astfel incat selectia elevilor sa respecte principiul 

egalitatii de sanse si orice elev, indiferent de posibilitatile financiare, sa poata participa.  

La primele 2 proiectele de tip Comenius nu am mers pe cazarea in familii pentru ca elevii 

nostri nu pot face acest lucru pentru elevii straini. La ultimul proiect Comenius de acest 

tip am mers pe cazarea in familii (care are o serie de avantaje in ceea ce priveste 

relationarea dintre elevi) iar elevii straini pot fi cazati in internatul liceului nostru 

 Perioada relativ scurta pentru mobilitatile Comenius, raportata la bagajul de informatii 

si nivelul formarii. 

 Neintelegerea dintre compartimentul de contabilitate si directiune. 

 Organizare defectuoasa;  costuri suplimentare care nu au fost mentionate initial;  

discriminare la adresa romanilor;  discutii redundante care nu se concretizau in activitati 

practice; 

 Intre momentul aplicarii si momentul acordarii grantului este o mare diferenta de timp 

astfel incat calculele nu sunt valabile., mai mult Agentia ar trebui sa acorde bani pentru 

comisioane  bancare. plata cursurilor poate avea o comisionare de 5-7%. 

 Din pacate, singura problema care s-a repetat in decursul tuturor proiectelor si 

mobilitatilor a fost cea financiara. Nu numai ca a fost nevoie sa utilizam si fonduri 

proprii pentru rezolvarea diferitelor probleme aparute, dar nu am fi reusit sa le derulam 

daca nu am fi conlucrat strans cu experti contabili, financiari, reprezentanti ai unor firme 

de turism, profesori care au participat la mobilitati in trecut, etc, pentru a putea derula 

eficient, legal si util activitatile proiectelor. Desi au reprezentat experiente de o reala si 

intensa valoare din toate punctele de vedere al cunoasterii si dezvoltarii, au fost (si mai 

sunt) un numar trist de mare de momente in care ma intreb daca chiar merita, dat fiind 

faptul ca din cate am observat pana acum (am studiat metodologia si am aplicat anul 

trecut) Erasmus+ este chiar mai dificil din acest punct de vedere. 

 Completarea documentelor, identificarea  exacta a obiectivelor, a activitatilor ,utilizarea 

a ceea ce am invatat la curs in scoala in care predau! 

 Programul excesiv teoretic. Cultura asistentei la ore este, in general, mai slab dezvoltata 

decat la noi. 

 Mijloacele de transport, astfel incat sa nu trebuiasca sa dorm o noapte la hotel, ca sa 

gasesc urmatoarea legatura spre destinatie. 

 Comunicarea prealabila cu partenerul strain, existand o oarecare suspiciune a acestora 

legata de ,,seriozitatea" partenerului roman. Se dovedeste, in cele din urma, ca este exact 

invers! 

 A fost foarte greu sa gasesc un inlocuitor la clasa, prin urmare parintii au fost 
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nemultumiti.  O alta problema, la prima bursa mobilitate individuala, nu am fost platiti 

pe toata perioada stagiului pe motiv ca am primit bursa. 

 Mai sunt din pacate straini care in momentul afla ca eşti roman te privesc circumspect 

(am intampinat acest lucru mai ales in Italia - regiunea Napoli). 

 Comunicarea, în special traducerea, nu a fost întotdeauna bună.  Conținutul învățării nu 

a fost corelat cu scopul mobilității (prezentarea altor stagii de practică).  Nu am primit 

toate materialele prezentate, traduse. 

 Nu am avut probleme, doar emotia si starea de incordare specifice unui lucru important 

pe care il faci prima data. 

 Dificultatile le-am intampinat la revenirea in tara, cand a fost vorba de punerea in 

aplicare a ceea ce am invatat, deoarece nu am fost sprijinita din niciun punct de 

vedere(doar verbal). 

 Pregatirea materialelor pentru curs si emotiile specifice activitatilor anuntate de 

organizatori. 

 Primirea primei transe de bani pentru a putea face rezervari la biletele de avion. 

(probleme organizatorice) 

 Mentaliatatea si dezinteresul colegilor. 

 Refuzul colegilor de a se implica în realizarea proiectelor cu finanțare europeană. 

 Rezerva si inertia directorului unitatii care nu stia aproape nimic despre aceste programe 

si care a  incercat sa-mi conteste activitatea. 

 Una din problemele cu care m am confruntat in derularea mobilitatii a fost faptul ca 

organizatorii nu ne- au ajutat cu cazarea , astfel incat sa putem sta toti in acelasi hotel. 

Iar o alta dificultate a fost slaba organizare a institutiei unde s- a desfasurat mobilitatea. 

 Cunoscand foarte bine limba franceza, uneori am avut dificultati de comunicare in limba 

engleza, desi am invatat sa comunic in limba engleza, datorita mobilitatilor la care am 

participat; - uneori sunt prea multe documente de completat, respectiv restrictii cu care 

nu se confrunta colegii din altre tari ( ex. minute semnate de toti participantii la fiecare 

reuniune, minute pentru toate activitatile pe care le facem in scoala etc.) 

 Partenerii din strainatate nu au cunoscut suficient de bine limba engleza, asa incat 

comunicarea dintre noi sa fie eficienta in transmiterea noilor  cunostinte. 

 Singura situatie putin neplacuta a fost atitudinea putin ostila a profesorilor, la care 

asistam la ore, fata de noi, toti. 

 Singura problema, anterioara insa obtinerii finantarii a fost acordul conducerii, 

conditionat de perioada desafasurarii cursului, obligatorie in vacantele scolare. 

 Administrative 

 Găsirea unui program care să ofere soluții relevante pentru problemele școlii românești, 

deloc integrată în sistemul european de învățământ. 
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 Organizatorul nu a corelat programul cu tematica, informatiile si schimburile au avut loc 

in cadrul grupului, fara implicarea acestuia. 

 Inlocuirea mea la catedra in timpul derularii mobilitatii. Trebuia sa gasesc singura 

inlocuitor. Directorul nu se implica. Si cine iti face orele gratis? Timp de 2 saptamani? 

 Formarea grupei a fost dificila deoarece a fost un curs foarte specializat. 

 Identificarea institutiilor partenere;pregătirea lingvistica. 

 O singura situatie care putea anula mobilitatea obtinuta: In ziua premergatoare inceperii 

cursului de formare ma aflam in tara respectiva si primesc un telefon de la doamna 

inspector responsabila cu formarea prin care ma anunta ca trebuia sa trec pe la dansa 

pentru a primi documente necesare acestei mobilitati. Eu am aflat despre mobilitati de pe 

site-ul oficial, am aplicat, am aflat despre acceptarea in cadrul programului, am intocmit 

documentele necesare impreuna cu conducerea scolii si nu aveam nici o idee ca ar fi 

trebuit sa anunt pe altcineva- persoana de la care probabil as fi putut afla despre aceste 

mobilitati. Am aflat asadar ca documentele nu imi vor fi eliberate pentru ca am nu m-am 

interesat la timp, nu am anuntat si ma aflu deja in acea tara (asa cum imi era solicitat de 

catre organizatorii cursului).  Am primit documentele necesare in saptamana urmatoare. 

Gustul amar pe care inca il am dupa atatia ani e greu de explicat. Inteleg daca mi se 

spune, respect regulile din convingere proprie. Comunicarea este solutia. 

 Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea tuturor obiectivelor si finalizarea proiectului 

inainte de rambursarea ultimei transe a grantului, mai ales la proiectul Comenius 

multilateral. 

 Organizarea; schimbarea unor reguli pe parcurs in ceea ce priveste durata 

stagiului/vizitei; numar redus de cadre didactice participante din aceeasi tara. 

 Obisnuinta de a lucra individual si mai putin in echipa. 

 Unii organizatori doresc sa impuna o anumita cazare, care poate fi foarte scumpa. 

Eliberarea certificatului de competente echivalat de minister, dupa mobilitate. 

 Este dificilă obţinerea creditelor transferabile. Durează prea mult. 

 A existat doar una, referitoare la receptarea pe care am primit-o,chiar de la colegi din 

Uniunea Europeana. Atitudinea lor era pregnant refractara vizavi de locuitorii spatiului 

balcanic. Nu faceau, cel putin in primile zile ale activitatii, macar eforturi civilizate de a 

voala acest lucru. Desi se autointitulau cetateni europeni autentici, puneau presiunea de a 

li se arata de ce suntem in stare, de ce le meritam respectul. Or, acest lucru nu se face, 

deoarece sfideaza principii pe care, cel putin in teorie, tarile si, mai ales, sistemul 

educational din UE le apara si le vocalizeraza cu orice ocazie. 

 Nu am intampinat deloc dificultati, pot spune doar ca m.am lovit de reticenta colegilor de 

a participa la randul lor la astfel de mobilitati.  Am prezentat in repetate randuri pasii 

completarii formularului de candidatura, am ajutat colegi sa depuna, dar daca nu au 
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primit rezultat pozitiv la candidatura, nu am reusit sa-i conving sa incerce din nou. 

 Schimbarile care s-au produs in cadrul acestor programe, Erasmus + nu este suficient 

cunoscut si nu exista sufieciente formari pentru a cunoaste mai bine modul in care se pot 

accesa aceste oportunitati. 

 Nu s-au decontat banii pentru obtinerea pasaportului. 

 Multitudinea de documente care a trebuit elaborată, ”fixismul” unora dintre cerințe, 

plecând de la a aplica pentru o mobilitate, continuând cu mobilitatea ca atare, dar și 

perioada de după. Prea multă birocrație. Dacă a ajuns să conteze și culoarea minei de 

pix... 

 La nivel national strategiile europene nu sunt insertate satisfacator in curricula. 

 Pentru mine a fost stresant in momentul in care am primit bursa Comenius, bani efectiv 

in cont si a trebuit sa depun actele justificative. 

 Timpul avut la dispoziție pentru a putea relaționa și a putea aprofunda tot ce se prezintă 

intr-o astfel de vizită, este mult prea scurt. Activitățile sunt foarte dense. 

 Am intampinat dificultati in ceea ce inseamna descifrarea cat mai exacta a continutului 

formularului...unele intrebari erau destul de ambiguu formulate... aceleasi probleme le-

am intampinat si in partea de finantare unde la momentul respectiv cand am completat 

formularul spunea foarte clar ca nu putem depasi o anumita suma pentru ca proiectul 

nostru sa fie eligibil, fapt pe care eu l-am respectat intocmai, pe cand colegii mei au 

depasit considerabil aceasta suma si chiar si in aceste conditii si ei au primit acceptul de 

participare...Concluzia: pentru aceleasi conditii de cazare, finantare curs, transport 

sumele alocate au fost diferite si chiar daca am adus dovezi prin chitante, bilete transport 

in masura in care din motive mai mult decat obiective (este diferenta intre deplasarea 

unei persoane din Bucuresti si a uneia din provincie) suma alocata a fost depasita, nu am 

beneficiat de nicio decontare... 

 Implicarea scolii a fost sub orice critica in ultima mobilitate, iar mentorul a fost opusul a 

ceea ce trebuia sa fie. 

 Prea putine informatii despre proceduri, nevoia de a plati in avans pentru anumite 

servicii din surse proprii. 

 Nu a fost cazul, nu am intampinat probleme. Am avut sprijin integral si profesionist din 

partea ANPCEDFP, iar programul/agenda mobilitatii pe zile a fost complet si detaliat,a 

fost elaborat anterior mobilitatii si agreat de ambele institutii (sending and receiving), 

fiind respectat intocmai. Deci nu a trebuit decat sa il respectam. De aceea nu au fost 

probleme de nici un fel. 

 Discutii divergente cu colegii din echipa de proiect care au vazut mobilitatile doar ca pe 

niste vizite in afara tarii,cei mai multi nu s-au implicat in pregatirea acestor intalniri si 

nici nu si-au perfectionat abilitatile lingvistice. (In limba straina). Profesorii care au 
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participat la mobilitati au refuzat sa participe financiar la cheltuielile prilejuite de 

deplasarile in strainatate, aceste cheltuieli ramanand in responsabilitatea 

coordonatorului. Cei mai multi s-au limitat la a realiza cu elevii activitatile locale. 

 Uneori lipsa de comunicare din cadrul echipei situatie relativ usor depasita prin discutii si 

analiza.  

 Nu am avut probleme. Din contra. Nu pot decat sa multumesc ANPCDEFP pentru 

sprijinul pe care mi l-a acordat de fiecare data cand au aparut mici desincronizari. 

Agentia a fost de fiecare data alaturi de mine. MULTUMESC! 

 Necunoasterea  foarte bine sau bine a limbii de comunicare din cauza inexistentei  unui 

plan de ajutor detaliat si puternic  in cadrul  mobilitatii. 

 Timpul alocat mobilitatii este prea scurt. 7  Zile mie mi se par putine. Suma prea mica de 

bani alocata. Multitudinea de acte necesare.(multe hartii si formulare de completat) 

 După participarea în 2 proiecte am continuat să aplic pentru grupuri de elevi dar 

proiectele nu au mai fost aprobate. Explicația "elevii nu necesită o pregătire 

suplimentară" nu o consider reală și adevărată.  Nu realizezi nimic într-o școală dacă la 

un proiect participă 15-20 de elevi. Ele ar trebui repetate pentru ca și alte generații de 

elevi să beneficieze de aceste experiențe. 

 Procedura de echivalare a creditelor profesionale transferabile este atat de greoaie, incat 

am renuntat la a mai le solicita. 

 Nu am ştiut etapele anterioare realizării mobilităţii (până la aprobarea finanţării) şi am 

planificat greşit calendarul mobilităţii. 

 Principala problemă e legată de numărul prea mare al orelor de  desfășurare a  

mobilitatății.(fac referire aici la întâlnirea propriu-zisă cu partenerii, nu la numărul 

zilelor). 

 Fiind cea cu cea mai putina experienta in asemenea proiect a trebuit sa intocmesc 

Raportul final la rugamintile colegilor din strainatate,, care aveau foarte mare 

experienta in domeniu. Acest lucru a implicat o munca suplimentara timp de 2 

saptamani,  dar care mi-a fost de folos ulterior. 

 Număr prea mare de cursanti in mobilitatea la care am participat. 

 Lipsa unor reglementari clare privind rolul tarii coordonatoare intr-un proiect 

multilateral in relatiile cu ceilalti parteneri, intalnind tendinte de abuz in controlul 

partenerilor. Obligativitatea furnizorilor de curs de a oferi materiale si suporturi de curs 

in format electronic. Transparenta privind costurile solicitate de catre organizatiile 

gazda pentru cazare si masa; 

 Costurile suplimentare mari, birocratia excesiva, formalitatile greoaie si  inutile.  Mult 

timp pierdut cu realizarea asa-ziselor documente si diseminari iar realizarea lor 

depaseste  ca timp activitatea de formare in sine. Pentru 10 zile  de formare e prea mult 
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timp pierdut! Materialele care completau  cursul erau scumpe (30-50 euro fiecare) si 

aratau astfel diferenta mare dintre ,,noi"- romanii si,,,,, ,,ceilalti" care si le puteau 

permite! 

 Condittiile impuse pentru lucrul cu elevii ce provin din medii defavorizate si au nevoi 

speciale. Unele masuri legate de formalitatile necesare pentru redactarea dosarelor de 

candidaturea  (conditii de cazare, transport, buget alocat ).  Alocarea partiala a bugetului 

in vederea deplasarii 

 In timpul cursurilor elevilor este o procedura complicata pentru aprobarea plecarii la un 

curs de formare. Probabil ar fi ideal ca aceste cursuri sa se organizeze in perioadele 

vacantelor scolare astfel incat profesorul sa nu fie nevoit sa isi caute inlocuitor. 

 Starea de inferioritate a profesorului roman in relatia cu colegii europeni, mai ales in 

ceea ce priveste nivelul de dotare a scolilor, satisfactia morala si materiala a profesiei, 

lipsa elementelor moderne in educatia romaneasca si nu in ultimul rand statutul de 

subom pe care il constientizezi cand vezi cum se raporteaza societatile civilizate la 

educatie si cadrul didactic. 

 Perioada de realizare a mobilitatii, a fost in timpul semestrului, iar absenta mea la grupa 

a fost resimtita de copii. Raportarea dupa mobilitate a fost complexa, iar timpul meu liber 

alocat  pentru raportare a fost aproape inexistent. Dupa mobilitate toate problemele ivite 

in cele doua saptamani de absenta trebuiau rezolvate. 

 Lipsa posibilitatilor de a pune in practica in scoala noastra a lectiilor desfasurate cu 

ajutorul tablei interactive. 

 Nu am avut dificultăți sau probleme iar când am avut nelămuriri, 2 doamne drăguțe de 

la Agentie au fost alaturi de mine. 

 Una dintre probleme ar fii mentalitatea inca invechita a unor cadre didactice in ceea ce 

priveste abordarea metodelor de predare moderne la clasa. Lipsa dorintei de a utiliza 

metode de predare - invatare - evaluare nonformale, deci implicit de a se adapta noilor 

conditii si cerinte impuse de generatiile de elevi care vin. 

 Organizatia primitoare a avut un program slab, neconform cu obiectivele proiectului. 

 Buget insuficient. Chiar daca finantarea mobilitatii cu 25% din bugetul alocat ar trebui sa 

nu constituie o problema, in conditiile salarizarii personalului didactic din Romania, mult 

sub media europeana, finantarea mobilitatii cu 25% reprezinta o suma importanta 

pentru bugetul unui profesor si majoritatea cadrelor didactice din Romania nu au 

aceasta suma (posibil ca situatia sa fie similara si in Bulgaria, ...tarile in care profesorii 

au salarii mici). Asadar propun finantarea 100% a mobilitatii pentru profesorii care au 

un salariu mai mic de media Europeana. 

 Comunicarea cu partenerul din alta tara- care, cateodata, nu a raspuns decat dupa mai 

mult timp... 
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 La nivelul judetului Dolj exista la acea vreme procedura pentru mobilitati de diferite 

tipuri, procedura care este folosita si acum.  Am repectat pasii procedurii, atat aplicatia 

cat si contractul de mobilitate fusesera aduse la cunostainta si semnate de director; insa 

la una din cele doua mobilitati a fost dificil sa fac aranjamentele necesare in unitate 

pentru suplinirea pe perioada mobilitatii datorita directorului, aceasta in ciuda faptului 

ca pentru cele trei zile pe care le aveam de acoperit colegele mele si-au oferit 

neconditionat sprijinul. 

 Unele destinații sunt mai scumpe cu avionul si de aceea ar fi fost mai bine daca se tinea 

cont de acest lucru la decontare. 

 M-am confruntat cu mari probleme din partea organizatorilor in cadrul unei mobilitati 

individuale Comenius 2007 la IPC Exeter prin faptul ca organizatorii :nu au manifestat 

intelegere fata de nevoile personale ale participantilor; cazarea in familii total 

dezinteresate de participanti ( nu mi s-a asigurat mancare, caldura noaptea);  

manifestari rasiste din partea conducerii organizatiei ( in special fata de participantii 

turci si romani). Este o experienta care nu vreau sa se mai repete intrucat m-am intors 

bolnava si am avut nevoie de spitalizare. De aceea nu mai doresc sa particip in mobilitati 

pe viitor. 

 Compatibilizarea programelor de studiu din cele două țări. 

 Nu m-am confruntat cu dificultati. Mi se pare mult mai complicata procedura de aplicare 

pt KA 1 sau KA 2 in noul Erasmus +. 

 La primele mobilitati, datorita lipsei mele de experienta am apelat la consiliere din partea 

ANPCDEFP. Comunicarea a fost sincopata, raspunsurile durand si o luna de zile. La 

urmatoarele mobilitati am fost confruntata cu lipsa de experienta si de interes in 

domeniul derularii proiectelor a contabililor institutiilor. 

 Lipsa increderii in necesitatea implementarii imediate a strategiilor si instrumentelor 

moderne manifestate de cadrele didactice. Mentinerea traditionalismului predarii in 

scoala romaneasca. Lipsa bazei materiale, dotarea precara a unitatii de invatamant cu 

instrumente specifice TIC. Programa scolara foarte stufoasa si neconforma cu realitatile 

noi impuse de UE. 

 Directorul nu ne lasa sa aplicam decat in perioada vacantelor scolare. 

 Găsirea unui program adecvat cadrelor didactice din învăţământul  preşcolar. 

 Multa birocratie privind recunoasterea in tara a creditelor transferabile aferente 

programului de formare. 

 Scoala noastra deruleaza in prezent mobilitati pentru elevi, nu intampinam probleme in 

acest sens. Mai greu este cu mobilitati pentru profesori intrucat multi sunt reticenti in 

efectuarea acestor deplasari si nu reusim sa facem un grup de 15 profesori. 

 Intelegere din partea familiei (a sotului). 
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 In urma mobilitatii a fost necesar sa platesc din salariu un profesor care sa ma 

suplineasca pe perioada plecarii, spre deosebire de colegii din celelalte tari care au 

participat la cursul Comenius. 

 Birocratia. Justificarea fiecarui cent, comparativ cu colegii din celelalte state europene 

care nu prezentau decat certificatul cursului; de exemplu, daca am pierdut bonul fiscal de 

la taxi(drumul de la aeroport pana la hotelul din Madrid unde am fost cazata), statul 

roman mi-a dat luat din bursa 42 de euro; drumul de acasa pana la Bucuresti se suporta 

de catre profesor etc. . 

 Nu m-am confruntat cu nicio dificultate in cele doua mobilitati in care am participat, ci 

dinpotriva am numai cuvinte de lauda cu privire la formarea oferita pe aceasta cale.  In 

schimb, noua metodologie mi se pare foarte sinuoasa si in defavoare obtinerii de noi 

mobilitati, mi se pare ca a fost ingreunata foarte rau modalitatea de aplicare si de 

beneficiere de o mobilitate. Eu personal nu cred ca voi mai avea bucuria de a mai 

beneficia de o mobilitate de formare, deoarece lucrez intr-o scoala mica fara alti vorbitori 

de limba engleza, ceea ce reprezinta un mare minus fata de modalitatea anterioara de 

aplicatie pentru mobilitati individuale de formare. Noul mod de aplicatie, modul colectiv, 

nu mi se pare deloc potrivit si mi se pare ca defavorizeaza anumite categorii de profesori, 

cum este si cazul meu , in care nu am cu cine colabora in vederea aplicarii. 

 Invidia unor colegi, avand ca rezultat ingreunarea diseminarii si aplicarii eficiente a 

rezultatelor invatarii. 

 Daca se studiaza cu mare atentie, seriozitate si simt de raspundere: ghidul, apelul si toate 

celelate materialele puse la dispozitie de agentie, atunci totul este OK. Eu am constatat 

acest lucru din proprie experienta. Din 2005 si pana in 2010 am beneficiat de doua 

mobilitati si de un parteneriat,desi, am candidat de mai multe ori.  Cand formularul nu a 

fost intocmit conform cerintelor din ghid, am obtinut un punctaj insatisfacator.  Acest 

lucru nu m-a demoralizat ci m-a facut sa inteleg ca, in viata, trebuie sa acord o mai mare 

importanta activitatii pe care doresc sa o desfasor. Inca odata va multumesc celor care 

oferiti tuturor, indiferent de varsta , sex, nationalitate, sansa de a cunoaste oameni noi, 

experiente deosebite, de a stabili legaturi de prietenie intre scoli, tari, sansa de 

perfectionare, profesionala si personala. 

 Obtinerea Europass-ului de la organizatori. 

 Lipsa sustinerii conducerii scolii in efectuarea mobilitatilor,pentru Comenius 

bilateral.(Dl.director a fost deranjat ca trebuia sa mergem in mobilitati pe durata scolii, 

trebuind sa gaseasca suplinitori pentru profesori/elevii au lipsit de la cursuri,si astfel ne-

a obligat sa mergem in mobilitate in vacanta de Paste la noi (cursuri la parteneri), lucru 

neplacut si dificil de organizat. 

 Nu am avut informatiii suficiente pentru axele prioritare. Formatorii ofereau doar o 

sedinta de informare in orasele din zona  iar pentru celalalte trebuia sa te deplasezi la 
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inspectorat. Acest lucru necesita timp iar programul nostru era in acelasi timp cu al lor si 

de multe ori nu reuseam sa ajungem la timp sau chiar erau si ei ocupati cu alte probleme. 

 Problema pe care am avut-o, a fost dupa vizita Arion, cand dupa eliberarea din functia pe 

care o detineam, am revenit la catedra si nu am putut sa propun o tema de vizita pentru 

ca scoala mea era in santier, in proces de reabilitare . Acest inconvenient a fost unul 

major pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor scolare si extrascolare. 

 Personal, nu am intampinat  multe greutati (desi abia dupa a treia postulare consecutiva 

am reusit sa obtin bursa, eu avand si oportunitatea de a participa  la un curs de formare 

in acest sens), dar colegii mei (nu numai din scoala), in general,  nu sunt optimisti in ceea 

ce priveste obtinerea finantarii (completarea formularului nu este tocmai usoara, 

necesita foarte multa munca), iar rezultatele nu sunt cele asteptate, de cele mai multe ori 

(cel putin, in aceasta parte a tarii). 

 Principala dificultate a fost mentalitatea directorilor si a colegilor, in special a celor care 

reprezinta de materii de Reala. Incercarea si straduinta de a ne mentine in forma si de a 

ne imbogati cunostintele au fost privite ca pe un pacat. 

 Am plecat din tara fara codul de referinta dat de ISJ Bacau, fapt consemnat pe atunci, 

iunie/iulie 2009, in raportul inaintat agentiei dumneavoastra. Ajunsa in Malta, 

organizatorii cursului au fost nevoiti sa-mi semneze in "alb"documentele. Ajunsa in tara, 

am facut cereri catre inspectorul general al ISJ Bacau pentru a primi acest cod, numar de 

inregistrare, si am fost primita cu  certuri, urlete si reprosuri. Astfel, documentele au 

ajuns la dumneavoastra la agentie fara codul de referinta, impreuna cu o sesizare si 

extrasele de pe email, conversatii intre mine si doamna inspectoare, plus cererea catre ISJ 

Bacau.  

 Am intocmit bugetul fara a avea un sprijin din partea nimanui. Nu am mers pe sumele 

maxime pentru ca eu calculasem cat mi-ar fi fost necesar, drept pentru care grantul 

acordat nu a fost cel maxim. A trebuit sa vin cu o completare de 1000 euro dintr-un 

salariu mic la care pe langa dragostea de copii mai ai si ofamilie si o rata consistenta la 

banca pentru un minim confort. Intr-un cuvant grant insuficient-cheltuieli mult prea greu 

de suportat. 

 În cadrul proiectului multilateral, unul dintre parteneri nu respecta termenele din 

calendarul de activități. În unele școli, la anumite activități, se simțea o implicare prea 

mare a profesorilor în detrimentul implicării elevilor. Cred că profesorii trebuie să 

rămână coordonatorii activităților din proiecte, nu executanții acestora. 

 Sustinerea, macar pe parcursul mobilitatilor, din partea actualei conduceri a unitatii 

scolare; Lipsa de respect a conducerii (pusa pe criterii politice) fata de cei care desfasoara 

proiecte internationale. 

 Inițial am avut probleme de înțelegere din partea conducerii școlii în legătură cu 

semnăturile care erau necesare pe formulare și cu perioada în care s-ar fi putut derula 
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cursul. 

 Obtinerea intarziata a creditelor pentru participare la mobilitati si numarul mic de 

credite transferabile pentru o mobilitate. 

 Lipsa spatiului de desfasurare a activitatilor extracurriculare, dorinta parintilor de a 

introducere in programele optionale subiecte legate de aprofundarea notiunilor legate de 

sustinerea de examene si nu a programelor care pot veni in dezvoltarea creativitatii, 

inovatiei elevilor. 

 Faptul ca mobilitatile LDV se pot accesa indeosebi de scolile VET si f.greu de cele teoretice 

 Lipsa unei legislattii in ceea ce priveste persoana care trebuie sa ne inlocuiasca pe durata 

mobilitatii si din ce fonduri trebuie platita persoana respectiva. 

 Prejudecati precum “din Romania vin prea multi romi sau cersetori”  in Marea Britanie. 

 Nu s-a respectat programul cursului. Ni s-a sugerat sa facem turism in cea mai mare 

parte a timpului, activitatile fiind comasate intr-un interval scurt. 

 Imposibilitatea  materiala de a socializa cu profesorii din tarile occidentale, dupa 

programul oficial . 

 Impactul cu cultura si societatea vestica, civilizata si functionala in special in domeniul 

educational, aspecte care lipsesc considerabil din societatea romaneasca actuala, 

deoarece parerile celor care au beneficiat de aceste mobilitati, au constatat si au venit cu 

solutii pentru sistemul de invatamant romanesc nu au fost si nu sunt luate NICIOADATA 

in seama. 

 Singurele probleme cu care m-am confruntat au fost din partea conducerii școlii care nu a 

acceptat deloc ușor faptul că trebuie să plec, obligându-mă chiar să îmi iau concediu fără 

plată pentru a beneficia de un Atelier Grundtvig. Menționez că nici din partea ISJ nu am 

avut susținere. Deși am vorbit cu dna inspector și i-am prezentat situația, mi-a spus că o 

să discute cu dnul director iar a doua zi mi-a transmis că dnul director are dreptate și că 

să-mi iau fie concediu fără plată fie concediu medical. Asta se întâmplă în multe școli, din 

păcate, și mai ales pentru că în funcții de conducere sunt puși politic oamenii, iar de cele 

mai multe ori acești oameni nu știu să fie adevărați manageri. 

 Anulandu-se primul curs, am fost obligata sa gasesc ceva asemanator. Noul curs nu 

corespundea intru totul nevoilor mele de formare. 

 Avand in vedere ca procedura de aplicare s-a modificat de la un an la altul si limba in 

care se depuneau dosarele s-a schimbat, mi s-a parut putin dificil si descurajant. Pana la 

urma, m-am automotivat, m-am mobilizat si am obtinut bursa pe care mi-o doream. 

Poate tocmai in asta consta procesul de selectare a candidatilor merituosi, in dorinta lor 

de a trece peste dificultatile de redactare si organizare a dosarelor, acestia urmarindu-si 

scopul prin munca si pasiune. Perioada in care se depuneau dosarele era de asemenea o 

problema, data limita fiind la doua saptamani dupa vacanta de iarna, atunci cand 
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cadrele didactice sunt implicate in procesul de predare-invatare-evaluare. Contactarea 

institutiilor organizatoare din strainatate mi-a pus ceva probleme pentru ca le era greu 

sa-mi ofere siguranta ca stagiul pe care il doream se va organiza, dat fiind intervalul de 

timp pana la perioada in care urma sa se desfasoare cursul. 

 Agentii economici care au fost parteneri in program s-au aflat in locatii diferite(distanta 

maxima intre localitati fiind de 150 km), ceea ce ingreuna monitorizarea participantilor. 

 Principala problema a fost limba straina in care a trebuit sa realizez aplicatia. Gasirea cu 

greu a informatiilor necesare. Lipsa de exemple de buna practica. Lipsa impartasirii 

experientei traite in cadrul programelor de perfectionare. 

 Atitudinea diferita a formatorilor in ceea ce-i priveste pe cursanti,, in functie de tara de 

provenienta a acestora, m-a facut ca pana acum, sa nu mai doresc sa repet experienta. 

 Lipsa de deschidere a conducerii instituției privind participarea la proiecte de mobilitate. 

 Nu m-am putut adapta regimului alimentar impus de coordonator, pentru care ni s-a 

perceput costul de 700 euro (cazare si masa), fara a putea alege decat ceea ce s-a 

comandat la comun. 

 Nu am intampinat probleme dar mi-as fi dorit sa fie mai implicati inspectorii care 

raspund de proiectele internationale. Pentru programele Erasmus+ consider ca nu au 

absolut nici un rost(ma refer la inspectori). Alta era situatia acum 15 ani, cand se faceau 

informari regulate de catre inspectoarea care ne-a prezentat programul Socrates. 

 Desfasurarea cursurilor intr-un mod anost, cu putine aplicatii practice; Conditii de 

cazare improprii , hrana de proasta calitate. 

 Organizatorul a cerut sa ne deplasam cu laptop, cerinta nejustificata pe deplin. 

 Directoarea mea nu s-a preocupat mult cu voința mea de a participa la mobilitate, iar 

când era să plec n- a vrut să-mi deiae voie la plecare. La întoarcere, după diseminare 

părereae ei era că am învățat acolo numai prostii!!! Cu toate acestea am aplicat şi am 

diseminat cu succes metodele învăţate. 

 Obtinrerea unei aprobari din parte conducerii  scolii pentru o mobilitate in timpul anului 

scolar; acum situatia s-a remediat - management nou. 

 Nu am primit sprijin din partea inspectoratului la acel moment si nu am completat 

formularul corect si astfel am pus multi bani din buzunar. 

 Limitarea duratei cursului la 1 saptamana, in situatia in care cursul care imi era necesar 

era de 10 zile, ceea ce a insemnat ca a trebuit sa acopar costurile partial din economiile 

proprii. 

 Sprijin insuficient din partea conducerii scolii, supraincarcarea coordonatorilor de 

proiect, fara renummuneeratie materiala. 

 Instituția organizatoare a schimbat, fără să informeze în prealabil, formatorii și unele 

cursuri. 
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 Dificultatea de a prevedea cheltuielile necesare prin necunoasterea preturilor din tarile 

straine; dorinta de a lua mai multi colegi in mobilitati si dorinta acestora de a merge in 

toate mobilitatile proiectului; slaba pregatire lingvistica a unor colegi; insuficienta 

pregatire pentru comunicare, negociere si lucru in echipa; faptul ca nu am avut un timp 

dedicat special acestora activitati- a trebuit sa rup din timpul liber deoarece restul 

activitatilor profesionale trebuiau facute la fel indiferent daca mergeam sau nu in 

mobilitate- nu am beneficiat de zile sau ore in care sa fiu considerata in activitate pentru 

ca am lucrat la organizarea si derularea mobilitatilor- singurul sprijin fiind ca a fost 

platit un alt cadru care sa suplineasa pe perioada deplasarii mele efective. Dar timpul de 

pregatire, timpul de planificare a activitatilor ulterioare mobilitatii - pe acestea a trebuit 

sa mi le fac prin nopti nedormite si week-end-uri de lucru. Apoi serviciile si sprijinul oferit 

de parteneri depinde doar de buna lor cuviinta si capacitate- pot si sunt liberi sa faca sau 

sa nu faca anumite chestiuni, fapt care nu este intotdeauna benefic. Spre exemplu 

asigurarea unui ghid de la locul de transport pana la locatia cursului si a cazarii, 

asigurarea unor materiale legate de curs si de locatia in care are loc, s.am.d.- toate 

chestiunile necesare ar trebui oarecum standardizate pentru un anumit nivel. Altfel eu ca 

organizator pot sa nu stiu sau sa nu constientizez chestiuni necesare bunei desfasurari a 

cursului, sau ca specialist si om cu experienta in mobilitati pot sa stiu dar managerul de 

care depinde aprobarea chestiunilor propuse de mine nu intelege sau nu vrea sa inteleaga 

pentru ca nu il obliga nimeni sa ofere un anumit nivel si anumite materiale standard. De 

asemenea comunicarea intre membrii delegatiei si punerea la punct a unor chestiuni 

organizatorice este foarte importanta si ea nu ar trebui lasata la nivel arbitrar ci 

reglementata mai clar la nivel de program prin anumite planuri prestabilite, sedinte de 

informare si pregatire cu un continut standard si alte modalitati care sa asigure faptul ca 

cei care pleaca si ce au de facut fiecare si pot colabora cu succes si de asemenea ca stiu 

clar ce se va intampla si nu apar surprize de genul ca nu stiam ca a fost platit un bagaj si 

nu doua de persoana si nici nu stiam ca se plateste in functie de numarul de bagaje, sau 

nu stiam ca o sa stau in camera cu tine si nu singura iar eu ma duc sa stau singura si 

treaba voastra cum va descurcati cu plata, s.a.m.d. 

 Obtinerea de credite in urma formarii 

 Comportamentul politiei austriece, care nu a vrut sa recunoasta tichetul de parcare 

pentru persoane cu handicap, pentru ca era eliberat in Romania! 

 Dificultatea, in unele aspecte, a bazei de date Mobilytool. 

 Nu au fost probleme majore, mici neintelegeri cu colegii in sensul ca exista persoane 

favorite in scoala pe alte criterii cdecat munca si pe care conducerea le-ar fi trimis in 

mobilitate. 

 Schimbarea mentalităților colegilor privind schimbul de experiență din timpul 

mobilităților; receptivitate scăzută privind abordarea noilor metode activ-participative; 
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organizarea activităților extracurriculare; timpul alocat activităților din afara 

programului 

 Necalcularea corecta a zilelor care puteau fi finantate pentru Vizita de studiu- 2 zile, in loc 

de 4... eroare personala! 

 Anularea unei mobilitati pentru care am obtinut finantare-organizatorii ne-au anuntat 

dupa momentul in care procurasem biletul de avion.Din acest moment nu am reusit sa 

iau legatura cu organizatorii si am pierdut in acest mod banii corespunzatori costului 

biletului de avion. 

 Agentia romana creeaza intotdeauna dificultati in acordarea granturilor, spre deosebire 

de celelate agentii. Opbtuzitatea unor directori de unitati scolare care atunci cand 

semneaza proiectul considera ca sunt autorii lor si impun tot felul de conditii 

coordonatorului. 

 Lipsa legislatiei in ceea ce priveste inlocuirea la clasa pe perioada mobilitatii. Pentru a 

participa la mobilitate mi s-a recomandat concediul fara plata. 

 Cursul la care am participat nu a fost foarte bine conceput din punct de vedere 

metodologic. Materialele au fost foarte putine, iar informatiile nu mi-au adus nimic nou. 

Tema cursului n-a avut nicio legatura cu continutul. Organizatorii au perceput taxe in 

afara celor prevazute initial, taxe nejustificate din pacate. 

 Împotrivirea fatisa a directorilor si invidia si lipsa de cooperare in implementarea 

elementelor de noutate in scoala. 

 Programul derulat pe o perioada de numai 10 zile nu mi-a permis sa cunosc bine toate 

activitatile scolii partenere. 

 In ceea ce priveste organizarea mobilitatii, am avut ceva probleme de comunicare cu 

institutia organizatoare a stagiului de pregatire, in legatura cu modalitatea de plata a 

cursurilor si variantele de cazare. De aici a decurs si singura problema pe care am avut-o 

din punct de vedere al derularii, respectiv cazarea. 

 Nu a existat un suport de curs si nici un plan al acestuia, motiv pentru care nu am putut 

parcurge etapele de obtinere a creditelor profesionale. 

 Documentatia cronofagă si excesiva. Propun reducerea normei didactice in anul de 

implicare in mobilitate. Necunoasterea HG 518/1995, deplasarea in strainatate e misiune 

si se desfăsoara in interesul scolii, nu doar in vacanta de vara a profesorului, deja 

suspendata de examene.  Partenerii de proiect trimisi de AN din Europa nu erau obligati 

sa faca post mobilitate nici un fel de activitate de diseminare? 

 Diverse informații privind colaborarea cu partenerii implicați și diverse documente, 

adeverințe, atestate în ceea ce privește procedura necesară pentru eliberarea acestora. 

 Problema actuala este impunerea tipului de mobilitate in planul managerial al scolii, 

uneori o mobilitate individuala, chiar daca ajuta la formarea profesorului, nu poate fi 
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cuprinsa in acest plan managerial. 

 Instructiunile din Ghidul de aplicare au fost prea multe (mai ales pentru un aplicant 

incepator, ca mine!). Conducerea nu a fost foarte interesata sa ma sprijine in diseminarea 

informatiilor. 

 Insistența organizatorilor pentru o temă mai puțin relevantă participanților la curs față 

de alta.  Dorința de a impune diplomatic sau persuasiv o anume cazare/masă.  

Infatuarea gazdelor din vest și uneori încercarea eșuată de a umilii pe cei din est(cetățeni 

second hand).  Zgârcenia față de materialele necesare cursului în țări din centrul 

Europei(Austria, Germania, Italia) și din nord(Suedia), respectiv asigurarea excelentă în 

Franța, Spania a acestora. 

 Directorul scolii din acea perioada nu a inteles foarte clar ce inseamna o mobilitate 

Comenius si mi-a creat dificultati, in sensul ca participarea la aceasta forma de 

perfectionare profesionala urma sa fie soldata cu intrerupere in cartea de munca - 

concediu fara plata. A fost necesara interventia Inspectoratului. 

 Trebuie sa recunosc ca am intampinat cateva probleme : o programa foarte incarcata a 

cursului, un curs de la 22-23.30 care a obosit toti participantii la curs, comentarii ironice 

din partea formatorilor. 

 Echivalarea creditelor se facea cu un proces birocratic neclar si complicat. Am renuntat la 

echivalarea creditelor pe curs. 

IV.5 Punctele tari ale programului Învăţare pe tot parcursul vieţii în viziunea 

respondenţilor 

Toţi cei 2517 respondenţi au apreciat că LLP a avut puncte tari şi au prezentat aceste puncte, 

care se referă la: 

 Oportunităţilr oferite de program pentru dezvoltare personală şi profesională; 

 Posibilitatea schimbului de experienţă şi de idei cu profwesori din Europa; 

 Faptul că LLP a creat un cadru deschis de cooperare; 

 Învăţare prin activităţi practice; 

 Şansă pentru profesori începători. 

Câteva dintre comentariile respondenţilor sunt prezentate în continuare: 

 Perfectionarea continua este principalul punct al programului. 

 Oportunitatile extraordinare pe care ti le ofera participarea la acest program, 

oportunitati care te ajuta sa te formezi si perfectionezi profesional, dar si uman. 

 Posibilitatea cadrului didactic de a participa la perfectionare impreuna cu colegi din 

acelasi domeniu, schimbul de experienta si aplicarea imediata a competentelor 

dobandite in procesul educational 

 Corectitudinea selectiei participantilor 

 Posibilitatea de a performa mai eficient la catedra/ clasa 
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 Un program util dar care poate fi ineficient daca nu este dublat de o reforma 

curriculara reala 

 Șansa pe care o dă ORICUI este interesat in autoperfectionare de a găsi un program 

bun de formare. 

 Experienta de a trai si studia intr-un mediu intercultural si multicultural 

(caracterizat prin diferente sociale, etnice si nationale) 

 Posibilitatea de a te perfectiona continu in vederea desfasurarii unui act didactic de 

calitate. 

 Ofera cadrelor didactice posibilitatea de a fi mereu la curent cu noile metode de 

predare-invatare-evaluare, cu noile materialele si publicatii din domeniu, sa ia 

legatura cu cadre didactice din alte tari cu care sa poata initia proiecte (daca este 

cazul), sa isi perfectioneze abilitatile de comunicare intr-o limba straina. 

 Faptul ca ofera posibilitatea oricarui cadru didactic, inclusiv celor debutanti, de a 

beneficia de o mobilitate în scopul formarii profesionale, ceea ce demonstrează ca in 

procesul de selectie se tine cont de nevoile de formare  şi nu doar de cat de bogat este 

CV-ul celui care candidează pentru o astfel de bursa. 

 Faptul ca se promoveaza inclusiv conceptul de "Invatare pe tot parcursul vietii" si 

incurajeaza cadrele didactice sa se formeze la nivel international, sa se deschida spre 

metode noi, situatii noi si acceptarea diversitatii. Cred ca una din nevoile acute in 

sistemul de educatie este formarea corecta a cadrelor didactice, mai bine spus, 

formarea continua. 

 Imbogatirea orizontului de cunoastere in ce priveste metode si tehnici noi cu care in 

alte tari se lucreaza efectiv, iar la noi exista doar in teorie, imparattasirea cu cadrele 

didactice din alte institutii de invatamant a expertizei in domeniul educational, 

socializaea si in plus, dezvoltarea comunicarii intr-o limba straina. 

 Pe langa noul continut asimilat in  cadrul cursului de formare, apreciez foarte mult 

schimbul de idei, experiente didactice si valori socio-culturale (care au loc in afara 

cursului de multe ori) intre participantii din diferite tari! 

 Sansa de a cunoaste profesori din UE, de a participa la dezbaterii asupra procesului 

instructiv-educativ, de a gasi solutii pentru diversele probleme cu care ne confruntam 

in activitatea de predare, de a adopta metode de predare-evaluare care sa se 

adapteze la particularitatile comunitatii in care predam, de a recurge la strategii 

care sa sporeasca motivatia elevilor nostri. De asemenea, este o ocazie unica de a 

cunoaste cultura acelei tari. 

 Sustine mecanismul formarii permanente, dorinta de a pastra standardele inalte ale 

pregatirii academice alaturi de deschiderea spre inovare, creativitate, comunicare, 

tip de competenta care se formeaza si se dezvolta cu deosebire prin practica propriu-
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zisa. 

 Pentru  mine, ca profesor de limbi moderne, stagiile efectuate in cadrul acestui 

program au fost o adevarata "baie lingvistica". Am avut ocazia sa cunosc oameni din 

diferite tari si astfel am putut face schimb de experinta in ceea ce priveste predarea 

limbilor moderne in noul context european. 

 Un punct pe care eu il consider tare ar fi faptul ca activitatile se desfasoara sub 

forma de ateliere de lucru in care coechipierii vin din parti/tari diferite impartasind 

astfel experiente reale si idei mult mai usor de asimilat si de pus in practica. In urma 

intalnirilor se creeaza parteneriate benefice pentru comunitatea scolara, dar si 

pentru dezvoltarea personala a cadrelor didactice. 

 Asigura o perfectionare a cadrelor didactice si din punct de vedere metodic si din 

punct de vedere al specialitatii care o preda cadrul didactic. Sunt foarte bine 

organizate. Selectarea candidatilor se face CORECT. 

 Experienţa acestei mobilităţi m-a motivat să-mi dezvolt continuu competenţele 

profesionale în viitor. De aceea, consider de datoria mea şi un act de colegialitate ca, 

la rândul meu, să-mi încurajez colegii să participe la activităţi de formare similare şi 

la programe educaţionale europene. 

 Principalul punct forte al programului LLP este posibilitatea de a cunoaste, 

interactiona si descoperi alte sisteme de invatamant, precum si cadrele didactice care 

au alta formare profesionala fata de cea a noastra. Se realizeaza un schimb 

intercultural extraordinar pentru ca avem posibilitatea sa ne impartasim experienta, 

sa invatam unii de la altii metode eficiente, inovative, stimulandu-ne sa ne 

autoperfectionam si sa adaptam informatii, concepte, modele care au functionat 

pentru alte state/ scoli europene si care ar putea functiona si la noi. 

 Faptul ca a facilitat cu adevarat aplicarea practica, personala, personalizata si 

participativa a unui numar extrem de mare si variat de instrumente didactice (includ 

aici tot ce tine de metologia didactica, evaluare, creativitate, cunoasterea elevilor, 

cunoasterea de sine, organizare, implicare, diverse niveluri de comunicare in diverse 

limbi straine si diverse dimensiuni culturale si interculturale, etc) prin schimbul de 

idei si experiente, reflectia asupra lor si asmiliarea concluziilor, nu numai la nivel de 

cariera si obiective didactice, ci cu avantaje si beneficii la toate nivelele a ceea ce am 

putea numi un om complet contemporan: intelectual, cultural, relational, 

informational, si celelalte. 

 Ofera o reala oportunitate de dezvoltare profesionala si personala. 

 Unul din punctele tari ale acestui program este ca ofera posibilitatea dezvoltarii 

carierei profesionale intr-un mod placut. Se poate invata din orice dintr-o astfel de 

mobilitate: de la faptul ca iti dezvolti abilitatile de comunicare in limba straina si 

pana la faptul ca ai ocazia sa cunosti oameni noi ,locuri noi,metode noi de predare-
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invatare, sa  legi prietenii si ai posibilitatea chiar sa continui in acest mod 

schimburile de axperienta. 

 In primul rand, consider ca ne ajuta sa reflectam la activitatea didactica, sa 

asimilam metode noi  cu ajutorul carora ne facem orele diferite, interesante si reusim 

sa captam atentia elevilor nostri. In al doilea rand, contactul cu profesorii din alte 

tari europene ajuta foarte mult, aflam ce metode folosesc, ce a functionat in 

activitatea lor didactica, cu ce probleme se confrunta atat cadrele didactice, dar si 

elevii. In cele din urma, cursurile in alte tari europene ne ajuta sa intelegem 

realitatile unei parti a scolii europene si a o face cunoscuta atat colegilor, cat si 

elevilor. La final, dar nu cel mai putin important este componenta lingvistica, 

comunicarea in una din limbile de circulatie in Europa. 

 Invatarea pe tot parcursul vietii are avantajul urmaririi schimbarilor intervenite in 

tehnicile de comunicare cu elevii pe plan international si national, perfectionarii din 

toate punctele de vedere a profesorilor si adaptarea acestora la noile conditii de 

invatamant si incercarea de a le face fata cat mai bine 

 Gimnastica intelectuala, contactul cu experiențe, oameni și medii noi, posibilitatea 

exersării propriilor metode de învățare în contexte diferite, dar și cea a folosirii unor 

metode noi, cunoscute prin intermediul LLP. 

 In opinia mea, principalul punct tare al Programului „Invatare pe tot parcursul 

vietii”, este acela de a beneficia pe experienta participantilor, de punerea in comun a 

bunelor practici. Traim in epoca IT-ului, deci accesul la orice fel de informatie este 

rapid si foarte diversificat, dar extrem de importanta este componenta emotionala a 

informatiei pe care n-o poti accesa decat prin contactul direct cu oamenii cu 

preocupari comune. 

 Mentalitatea, gandirea, experienta cadrelor din alte tari europene te influenteaza 

intr-un mod pozitiv. Acest schimb nu ar fi posibil la nivel national. In mod natural, 

incepi sa adopti noi tehnici de predare si invatare. Beneficiarii acestui proces, elevii, 

intotdeauna s-au arat deschisi la nou, manifesta un interes deosebit fata de noile 

metode aplicate la clasa. 

 Programul iti ofera ocazia sa inveti multe lucruri, atat ca profesor cat si ca cetatean 

european, sa-ti identtifici punctele tari si slabe atat ca profesionist cat si ca cetatean 

si nu in ultimul rand, iti ofara ocazia sa dobandesti increderea de sine. 

 Unul dintre punctele forte ale programului este faptul ca in centrul procesului de 

invatare este plasat individul, care se formeaza prin activitati care se completeaza 

una pe cealalta, activitati care apartin atat educatiei formale, cat si informale si 

nonformale. 

 Cel mai important punct tare al "invatarii-pe-tot-parcursul-vietii" este faptul ca ma 

pot adapta constient la schimbarile tot mai rapide ale realitatilor si cerintelor din 
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invatamant cat si din societate. 

 As putea spune ca are doar puncte forte. Pentru mine a fost o recompensa atat din 

punct de vedere cultural - calatorind in Marea Britanie m-a facut sa inteleg mai bine 

materia pe care o predau, Limba engleza; cat si din punct de vedere profesional- 

detaliile sunt foarte multe; am invatat nenumarate lucruri utile in predare, creare de 

material didactic, evaluare, documentare, si am avut ocazia sa observ si sa fac o 

comparatie din multe puncte de vedere intre scoala romaneasca si alte scoli 

europene. 

 În cazul meu, mi-a dat posibilitatea sa fac un curs de formare în Portugalia cu 

profesori nativi şi să îmi clarific o serie de noţiuni, lucru pe care NU aveam cum să îl 

fac în România. Predarea limbii portugheze reprezintă o mare provocare în România 

în condiţiile în care nu sunt profesori specializaţi în acest sens, cursuri de formare, 

posibilităţi de perfecţionare etc. Am întâlnit mereu aceste obstacole de-a lungul 

carierei mele (11 ani) şi îmi doresc ca lucrurile să se schimbe în bine în viitor. Din 

punctul meu de vedere, punctul tare al acestui program este că mi-a dat şansa să mă 

perfecţionez în domeniu, să cresc profesional şi personal, să aduc un plus de 

performanţă şi de valoare activităţii mele didactice. 

 Cu siguranţă Programul "Învăţare pe tot parcursul vieţii" are nu unul, ci mai multe 

puncte tari: începând cu subiectele dezbătute, continuând cu faptul că ai ocazia să fii 

îndrumat de creatori de metode de predare, cu experţi în domeniul pedagogiei, baia 

de limba în care stai pe parcursul stagiului şi faptul că întâlneşti oameni, din 

întreaga lume, cu aceleaşi preocupări ca ale tale, că ai ocazia să vorbeşti deschis cu 

toţi aceşti profesori, să faci un real şi dezinteresat schimb de experienţă  cu aceştia. În 

plus, este, în plan personal, o experienţă fabuloasă, interculturală, ce te îmbogăţeşte 

şi ca om simplu, nu numai ca dascăl. 

 Dezvolta gandiri noi, uneste oameni si trezeste minti. Vorbind in numele meu, pot sa 

spun ca LLP mi-a schimbat viata, in bine. Am intalnit oameni noi care mi-au aratat 

cu adevarat ce inseamna sa fii profesor si mi-am imbuntatit cosiderabil abilitatile de 

comunicare in limba engleza. 

 In meseria de profesor nu poti sa spui niciodata ca ai terminat pregatirea. 

Programul "Invatare pe tot parcursul vietii ne ajuta sa fim in pas cu cele mai noi 

metode de predare-invatare. 

 Independenta si libertatea pe care ti-o oferea intreaga experienta. A fost o  experienta 

edificatoare. Profesorii traineri au fost niste somitati in domeniul in care practic eu si 

faptul ca am facut asta eu singura, mi-am ales cursul si locatia pe baza nevoilor mele 

profesionale si personale fara ca directiunea sau vreun alt coleg de breasla sa ma 

ajute a fost exceptional pentru mine. 

 Programul permite costientizarea tuturor cadrelor didactice ca traim intr-un context 
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in care schimbarile se produc cu o frecventa atat de mare incat fara a ne perfectiona 

in mod constant se va produce o discrepanta considerabila intre actul educativ si 

cerintele sociale. Prin intermediul acestui program putem corela realitatea scolara cu 

realitatea europeana. 

 Latura practica, europeana de a vedea procesul de predare-invatare prin nevoia de 

adaptare la nevoile pietei muncii. De a deveni mai eficienti in procesul instructiv-

educativ.Sa implicam si scoala in proiecte internationale, de a deveni parte a retelei 

europene. Sa realizam ca nu suntem izolati, ca exista posibilitatea de a perfecta 

metodele impreuna. 

 Schimbul intercultural ne ajuta foarte mult in formarea noastra, a profesorilor, si in 

transmiterea cunostintelor asimilate de noi catre elevi. Asa cum traditia fiecarei tari 

este diferita si cum educatia s-a nascut din traditiille, obiceiurile si cultura fiecarui 

popor in parte, consider ca numai astfel, prin comunicare interculturala putem sa 

aducem un plus de valoare educatiei romanesti, o schimbare in bine a atitudinii 

elevilor, o conduita si un comportament responsabil. 

 Orice experienta, de orice natura ar fi, aduce un plus in desavarsirea noastra ca 

persoane, ca educatori. Fiind in contact continuu cu adolescentii, avem nevoie de 

metode, tehnici si strategii care sa tina pasul cu evolutia societatii. Invatamantul are 

niste coordonate care stau la baza lui ca institutie si care nu se vor schimba, in rest, 

trebuie sa evolueze, ca orice alta componenta a societatii in care traim. 

 Punctul forte al acestui program este oportunitatea uriașă pe care o oferă de a reuni 

educabili din toate colțurile Europei, cu preocupări comune, într-un loc neutru, nou, 

acela de a pune împreună oameni de culturi diferite pentru a realiza diverse activități 

care să ducă la cunoașterea de care să beneficieze toți, și mai ales, elevii lor. De 

asemenea, conduce la intercunoaștere, acceptare și cooperare, capacități atât de 

necesare pentru a reuși ca om. 

 Acest program "trezeste" participantilor - profesori pentru care orele de curs tind sa 

devina o rutina - ambitia si competitivitatea in gasirea si aplicarea de noi metode de 

predare, de evaluare, de pregatirea mai realista a viitorilor absolventi care se vor 

adapta mai usor pe piata muncii. Un alt punct tare al acestui program este ca 

genereaza parteneriate intre scoli, cu impact asupra elevilor, profesorilor, parintilor 

si scolii. 

 Învățarea aplicată, lucrul în echipă, comunicarea web, schimbul de bune practici, 

aprofundarea învățării unei limbi straine, aplicarea metodelor activ participative de 

învățare, utilizarea metodelor digitale de evaluare și multe altele. 

 Cred, cu convingere, ca principalul punct forte al programului este insusi faptul ca 

exista! Am avut disponibilitatea si sansa de a participa la multe cursuri de formare 

continua care mi-au oferit posibilitatea de a fi mereu la curent cu tot ceea ce e nou in 
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materie de didactica si pedagogie si de a putea tine pasul astfel cu generatiile actuale, 

in contextul schimbarilor sociale si al progresului tehnologic. 

 A  reprezentat pentru mine o mare oportunitate de a avea deschiderea necesară către 

mentalitatea europeană, am sesizat diferențe, asemănări, vulnerabilități ale propriei 

instituții. M-am străduit să duc în școală, printre colegi și elevi schimbări necesare de 

mentalitate sau... măcar de atitudine, deocamdată. LLP - A fost un început al 

schimbării... care pentru a prinde forță de restructurare trebuie să se extindă de la 

individual la instituțional.... 

 Posibilitatea de a intelege ca suntem cu toti egali dpdv al oportunitatilor oferite de 

LLP. Altfel nu as fi reusit sa comunic fata- in-fata cu persoane de atatea nationalitati 

si nu as fi reusit sa-mi dezvolt competenta cultural. 

 Consider că principalul punct tare al Programului „Învățare pe tot parcursul vieții” a 

fost faptul că a creat un cadru european, deschis  învățării continue la orice vârstă,  

atât în mod formal, dar mai ales informal și non formal. 

 Regret faptul că sunt constrâns în Erasmus+ să fac parte dintr-un proiect, să depind 

de persoane care consideră că sunt ”ombilico del mondo”, de persoane care așteaptă 

ca unul să lucreze pentru 70.... În cazul mobilităților individuale eram pe cont 

propriu și nu depindeam de alții în luarea deciziei. Rezultatul după LLP a fost 

observabil de toate clasele de elevi, ce mi-au spus că se observă o diferență netă față 

de abordarea altor colegii, abordarea mea a procesului de instruire. Regret că nu am 

acces la mobilități individuale și sunt nemulțumit de această idee colectivistă de a 

băga pe toată lumea într-un proiect. Unde mai este inițiativa individuală, când 

ceilalți sunt interesați doar de hârtii. Mă simt lăsat pe din afară. Nu este un 

sentiment european, ci unul mai degrabă feudal - fiecare cu feuda lui/pardon 

proiectul lui, iar ceilalți se înregimentează. Să trăiți, am înțeles și atât! Păcat de 

LLP!!!! 

 Principalul punct tare al LLP este ca iti ofera o sansa( de care poti profita sau nu) de 

a-ti deschide mintea, de a iesi din rutina zilnica, personala si profesionala, si de a te 

intalni cu ce se afla dincolo de tine. Mi se pare un lucru deosebit ca o institutie 

investeste in personalul didactic o suma deloc neglijabila de bani pentru formare, pe 

care, in contextul actual, nici unul dintre noi nu ne-am permite sa o alocam pentru 

dezvoltarea presonala si profesionala. Daca-mi permiteti, am sa-i spun "rasfat 

intelectual". 

 Orice cadru didactic are foarte multe lucruri noi de invatat, iar faptul ca colegii din 

grup sunt din diverse tari este extraordinar, pentru ca afli lucruri noi, abordari 

diferite ale acelorasi probleme si constati, uneori ca si alte tari se confrunta cu 

aceleasi probleme, precum absenteism, abandon scolar, violenta etc. In acelasi timp, 

poti gasi solutii, iar faptul ca se pot derula apoi proiecte comune este foarte 
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important. 

VI.6 Alte comentarii 

La finalul chestionarului, au făcut comentarii suplimentare 936 respondenţi. Din comentariile 

făcute reies în foarte mare măsură următoarele: 

 Beneficiarii de mobilităţi în cadrul LLP regretă faptul că în programul Erasmus+ nu 

există posibilitatea candidaturilor individuale. Acest regret, exprimat de peste 100 

dintre respondenţi, este în contradicţie cu altă plângere semnalată de către aceştia şi 

anume, faptul că în organizarea mobilităţii şi în diseminarea rezultatelor acesteia nu au 

fost sprijiniţi de conducerea şcolii şi de către colegi. Din comentarii reiese că: 

o nu s-a înţeles nici filozofia LLP, nici filozofia Erasmus+, aceea că mobilităţile 

pentru care s-a candidat individual în LLP şi se candidează instituţional în 

programul Erasmus+, au ca scop principal dezvoltarea instituţională, nu cea 

personală; 

o respondenţii îşi doresc ca atunci când candidează să nu depindă de nimeni şi 

nimic (este utilă sau nu mobilitatea pentru instituţie; este persoana candidată 

cea mai potrivită pentru participarea la mobilitate), dar când beneficiază de 

mobilitate au nevoie de sprijinul conducerii (în găsirea şi plata înlocuitorilor) şi 

de al colegilor. 

 Mobilităţile efectuate în cadrul LLP au fost utile atât pentru dezvoltarea personală cât şi 

pentru cea profesională; 

 Este necesară mai multă informare şi formare pentru a oferi şanse şcolilor să 

beneficieze de fonduri în cadrul programului Erasmus+; 

 Respondenţii consideră că în întocmirea documentelor este foarte multă birocraţie. 

 Este necesară simplificarea metodologiei de acordare a punctelor de credit pentru 

rezultatele învăţării obţinute în mobilitatăţile transnaţionale Eras,us+. 

Pe lângă astfel de comentarii sunt unele care adresează laude şi altele critici 

reprezentanţilor ANPCDEFP pentru modul în care au gestionat programul şi/sau pentru 

consultanţa şi consilierea acordată celor interesaţi.  

În continuare sunt date exemple de comentarii făcute de respondenţi. Nu au fost selectate 

ca exemple (pentru asigurarea confidenţialităţii) acele comentarii care fac referire pozitivă 

sau negativă la experţi din ANPCDEFP, dar toate comentariile au fost analizate şi folosite 

pentru a se lua măsuri de îmbunătăţire a activităţii ANPCDEFP. 

 Multumesc!!! Pentru mine a fost o experienta deosebita, benefica. Mi-as dori sa pot 

repeta astfel de stagii! Felicitari echipei L.L.P. pentru deschidere, flexibilitate, 

creativitate! 

 O transparenta asupra evaluarii candidaturilor KA1,un sprijin privind modul de 

scriere a aplicatiilor KA1, exemplificari concrete privind planul de dezvoltare 

institutionala al scolilor, o aplicatie comentata despre ceea ce trebuie sa cuprinda 
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fiecare camp asemanator agentiei franceze sau engleze, asigurarea unor webinaruri 

sau cursuri privind scrierea de proiecte privind mobilitatile. 

 Mai multa responsabilitate si mai putin subiectivism in evaluarea cererilor de 

aplicatie. 

 Regret că ați desfințat vechiul LLP!  

 Felicitari ANPCDEFP pentru modalitatea in care deruleaza programele si comunica 

noile informatii! 

 Ca professor, consider ca oportunitatea de a participa la proiecte si programe LLP 

este poate printre putinele oportunitati care contrabalanseaza noianul de dificultati 

pe care le traverseaza o persoana care a ales cariera didactica in Romania, si care 

ofera un nivel motivational exceptional. Desi Romania primeste fonduri mai mici in 

raport cu alte state europene, iar alocarile pe diferite proiecte sunt, de asemenea mai 

mici( in raport cu nivelul tarii) ceea ce este frustrant cand vorbim de echipe de 

proiect, LLP si Erasmus+ sunt oportunitati remarcabile.  As propune Comisiei 

Europene, dupa explicarea in detaliu a nivelului salarial al profesorilor romani, ca sa 

incerce sa aloce finantare pentru minim un stagiu de formare/curs/ proiect pentru 

fiecare professor in primii 5 ani de cariera didactica ( eventual ca pachet salarial). Ar 

reprezenta un beneficiu imens pentru elevii carora le preda, le-ar schimba total 

mentalita si optica profesorlor, ar atrage tineri valorosio catre cariera didactica, si 

ar reprezenta o investitie mica. De asemenea , un curs/stagiu/ pentru fiecare elev din 

domeniul professional si ettehnic. Ar creste interesul si motivatia pentru acest 

domeniu care este deficitar si neatractiv in Romania si chiar in Europa, cei mai multi 

optand pentru domeniul teoretic.  Aceste minime alocari ar contribui decisiv la 

cresterea colaborarii, tolarantei, interculturalitatii la nivel European si ar creste 

motivataia pentru invatare si pregatire a tinerilor. 

 Mult succes tuturor participanților la Programul Erasmus + ! 

 Nu se face Primăvară cu o singură Floare.  Cadrele didactice trebuie motivate mai 

mult și mai puțin amenințați cu penalizări. .. 

 Pentru noul program, Erasmus +, mi-as dori sa existe mai multe sesiuni de informare 

pentru profesorii interesati, dar sesiuni interactive, poate in grupuri mai mici unde 

sa putem adresa intrebari si sa ni se raspunda punctual. Cred ca acest Erasmus + nu 

este indeajuns promovat in scolile romanesti, in consecinta nu este valorificat. 

 Noul eErasmus are ca punct slab faptul ca directorul din scoala decide mobilitatile..... 

 Lipsa catalogului de cursuri mi se pare o ingradire a celor ce doresc sa participe la 

programe europene. Poate n-am studiat destul, multa vreme ghidul a fost doar in 

engleza.... Daca n-as fi cunoscut formatorii cursurilor la care am participat pana in 

2014, nu as fi putut gasi un curs care sa satisfaca cat de cat nevoile elevilor sau 

profesorilor scolii. 
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 O mai buna mediatizare si consiliere in ceea ce priveste aplicarea pe aceste proiecte 

 Programul LLP a fost mai bine structurat si mai usor de accesat decat noul 

Erasmus+. 

 A fost extraordinar! Am aflat lucruri deosebite care m-au ajutat mult in munca la 

catedra. 

 Mobilitatile Comenius de care am beneficiat m-au ajutat sa ma dezvolt profesional si 

personal , reprezentand un plus in maniera de a ma raporta la procesul instructiv-

educativ, la felul in care mi-am organizat activitatea didactica. 

 Cu reprezentanii ANPCEFP se comunica foarte bine, sunt politicosi, raspund 

punctual si rapid la intrebari. Personal, consider ca sunt extraodinari, sunt 

profesionisti. Felicitari! 

 Personal, sunt foarte multumita de mobilitatile la care am participat. Imi pare rau ca 

nu mai exista posibiliatea de a participa la mobilitati individuale, pentru ca nu 

intotdeauna nevoia de formare individuala se suprapune integral peste nevoia de 

formare a scolii, sau, daca scoala are nevoie de mai multe domenii in care sa-si 

formeze cadrele didactice, nu exista fizic aceasta posibilitate sau acest proces dureaza 

prea mult, tinand cont de faptul ca putem avea un singur proiect Erasmus plus in 

scoala la o anumita data. 

Nu sunt multumita de faptul ca pentru cea de-a doua mobilitate individuala nu am 

reusit inca sa imi echivalez cunostintele dobandite in credite transferabile. Am trimis 

mai multe mail-uri la ANPCDEFP si nu am primit un raspuns clar cu lista 

documentelor pe care trebuie sa le trimit pentru echivalare si cine se ocupa de 

aceasta problema. Sper sa primesc ajutor si problema sa se rezolve in timp util. 

Multumesc anticipat de ajutor. 

 Consider ca acest program mi-a oferit atat mie, cat si celorlalti colegi implicati, sansa 

de a vedea cum functioneaza sistemul de invatamant britanic, de a gasi asemanari 

dar si deosebiri intre cele doua sisteme de invatamant, de a aplica la randul nostru 

ceea ce am invatat in scolile noastre, la momentul intoarcerii acasa.  

Le recomand si altor cadre didactice sa beneficieze de aceste programe, vor avea 

numai de castigat. Participarea la cursuri /programe de perfectionare este foarte 

importanta pentru dezvoltarea fiecarui cadru didactic. 

 Sper ca in perioada 2014 - 2020 sa fiu cel putin la fel de activa ca in perioada 2007 - 

2013, in obtinerea de burse de formare continua si de proiecte multilaterale si/sau 

bilaterale atat pentru mine si elevii mei,cat si pentru colegii mei,institutia noastra si 

intreaga comunitate in care ne desfasuram activitatea. 

 LLP a fost un program bun. 

 Mi-as dori sa ma implic si pe viitor in alte proiecte. 
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 Aceste cursuri in strainatate m-au ajutat sa cresc din toate punctele de vedere: ca 

profesor, ca om.... M-au imbogatit intelectual, cultural si spiritual.... m-au facut sa 

indraznesc mai mult!... 

 Vazand dotarile de la scolile pe care le-am vizitat si comparand cu ce avem noi......... 

nu pot decat sa imi doresc sa avem si noi cam ca la ei,..... 

 Ar trebui sa fie degrevati de ore (nu total) cei care sunt implicati in Departanentul de 

Proiecte Europene 

 Recomand oricui un astfel de proiect. Perfectionare nu este doar un cuvant, ci o 

nevoie reala, iar proiectele la care am participat mi-au oferit aceasta sansa. 

 Sper ca si parerea mea sa conteze. Noul program Erasmus + este unul de 

discriminare fata de scolile gernerale care nu pot concura cu liceele tehnologice. Ar 

trebui sa existe bugete diferite pentru scolile generale, licee si cele tehnologice. 

Muncim mult la catedra cu elevii si ne simtim prost cand ni se spune ca nu avem 

calitate in proiecte. Am dori sa stim pasii de management care se cer pentru 

Erasmus, desi am studii de management si drept, am facut cursuri de formare, ma 

simt depasita de noile cerinte de proiectare referitoare la formularul K1. 

Imi cer scuze pentru cele scrise mai sus, dar sunt nemultumiri care ma conduc sa nu 

ma mai implic in nimic. 

 Programul Erasmus+ dimimueaza mult posibilitatea de a aplica la astfel de cursuri 

de formare. Exista posibilitatea ca in scoala in care eu functionez sa nu mai existe si 

alte persoane care doresc sa participe la astfel de perfectionari. Nu agreez ideea ca 

sunt conditionata sa aplic la astfel de cursuri doar daca realizam un efectiv de 

persoane dornice sa aplice. Sunt persoane care nu doresc sa se implice sau sa faca 

parte din proiect. Cum as putea constrange eu institutia scoalara sau colegii sa se 

inscrie la un astfel de proiecte daca ei nu isi manifesta interesul? din aceste motive eu 

preferam varianta in care fiecare avea posibilitatea de a participa sau nu la astfel de 

programe din proprie initiativa si nu pentru ca erau constranse de catre directorii 

institutiilor scolare. 

 ERASMUS+ trebuie sa fie sustinut si poate ca ar trebui sa existe o asumare a Agentiei 

si a MECS pentru ca fiecare scoala din Romania sa participe la un astfel de proiect 

international. 

 Poate mi se pare, dar am observat ca in in programul Erasmus-dupa noile reguli, 

gradinitele nu au avut prea mult succes in a obtine un grant, desi cele mai multe 

schimbari se produc in curriculum gradinitelor si educatoarele chiar au nevoie de a 

explora spatiul european pentru a compara, dar si pentru a imbunatatii practicile 

educationale. 

 Noul program Erasmus+ e o tampenie. Ne faceti dependenti de directori, care sunt 

"habarnisti". E frumos in teorie, dar stiti cum e in practica? Pff!... 



101 
 

 Doresc să felicit pe toți organizatorii acestui program și să adresez vii mulțumiri 

pentru oportunitățile care mi-au fost oferite pentru a-mi întări sentimentul de 

utilitate, valoarea optimismului pedagogic și motivarea creativității didactice 

folosită de mine în beneficiul elevilor (=partenerii mei dragi cu care realizez 

permanent schimb de idei și eficientizez soluțiile formative). 

 Programul de Invatare pe tot parcursul vietii prin obtinerea unor mobilitati de 

formare individuala este una dintre cele mai mari sanse oferite cadrelor didactice si 

nu numai. 

 În scoli ar trebui sa existe adevarate echipe Erasmus+ formate din profesori instruiti, 

care sa se preocupe de tot ce inseamna acest program si care sa- i indrume si pe 

ceilalti 

 Foarte eficienta, prompta si la obiect a fost comunicarea cu ANPCDEFP, va felicit 

pentru munca depusa! 

 Romania trebuie sa organizeze mai multe cursuri  pentru adulti in noul ERASMUS 

 Dincolo de informațiile punctuale determinate de proiectul la care am participat, 

dincolo de exemplele de buna practica pe care le-am văzut, a fost la fel de important 

programul oferit de organizatori pentru activitățile desfășurate in afara timpului de 

formare propriu-zisă. Acestea au contribuit la dezvoltare de abilitati, la acumularea 

de informații mai mult sau mai putin inedite, la întărirea spiritului de grup. 

 Noul program are destule neajunsuri si cred ca cea mai mare pierdere este aplicarea 

individuala institutionala pt mobilitati individuale. De asemenea, regret enorm ca nu 

mai regasim atelierele Grundtvig in noul program. Pt mine au fost un mare castig. 

Cand scrii un proiect de mobilitate ne lovim de problema ca il scriem singuri, colegii 

implicandu-se prea putin + ca bariera aceasta a limbii este f mare: vreau sa scriu un 

proiect dar majoritatea colegiilor care nu predau o limba straina nu cunosc o limba 

de circulatie internationala nici macar la nivel minimal. In aceste conditii, este destul 

de greu sa-i trimiti la cursuri de perfectionare. 

 As dori sa subliniez faptul ca problema finantarii si a cofinantarii este una reala 

pentru cadrele didactice din Romania. Salariile noastre abia ne ajung sa ne platim 

cheltuielile lunare. Pe programul ”Invatare pe tot parcursul vietii” s-a beneficiat de 

sume suficiente pentru ca un cadru didactic sa nu simta ca face sacrificii financiare 

participand la activitati/mobilitati in cadrul programului. Pe programul Erasmus + 

insa, am constatat cu profunda neplacere ca multi dintre profesori nu-si vor mai 

permite mobilitatile. Chestiunea cofinantarii este una delicata si nu mi se pare corect 

a se afirma ca reprezinta o chestiune de alegere personala sau de vointa pentru ca, de 

cele mai multe ori, este doar o chestiune de alegere: platesc intretinerea sau plec in 

mobilitate, operez copilul sau ma duc la un curs de formare... 

 Este benefica posibilitatea oferita cadrelor didactice de a-si completa experientele 
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profesionale intr-un alt sistem educational, pentru ca astfel se constientizeaza 

punctele tari si slabe din sistemul caruia ii apartinem. 

 Activităţile de formare din cadrul LLP mi-au schimbat radical viziunea asupra 

educaţiei, au contribuit semnificativ la dezvoltarea mea profesionala, dar şi 

personală. Mulţumesc pe această cale tuturor instituţiilor şi persoanelor care au 

contribuit la reuşita acestui program! 

 Un mare BRAVO pentru "LIFESKILLS.ORG." CYPRU  in ceea ce priveste 

organizarea. 

 Prin noul program Erasmus+ este mai dificila aplicarea pentru un proiect, atat 

documentatia cat si noile formulare. 

 Va doresc cat mai multi aplicanti care sa ne reprezinte frumos 

 Regret ca mobilitatile individuale nu mai sunt posibile 

 M-am bucurat mereu de aceasta oportunitate si mi-as dori sa fie mai usor. Din 

pacate, punand accentul pe manageri, in Romania au fost demotivati foarte multe 

"furnici" ale proiectelor europene. Cred ca stiti cum se numesc managerii in unitatile 

Statutului. E o problema de sistem, iar demotivarea e una dintre consecinte. 

 In anii sde masterat am beneficiat de o bursa Erasmus. Am participat la un curs de 

formare/mobilitate individuala in strainatate unde am cunoscut profesori care mi-au 

devenit apoi parteneri de proiect Comenius. Modalitatea de aplicatie nu a fost usoara 

dar satisfactia reusitei... este pe masura motivatiei si a bucuriei copiilor care 

participa la mobilitati. 

 As vrea sa existe mai multe programe care sa poata fi accesate de catre cadrele 

didactice din invatamantul prescolar. 

 A fost o experienta foarte placuta. Mi-ar placea s-o repet insa nu stiu daca se mai 

poate. 

 Consider foarte utile mobilitățile individuale ale cadrelor didactice, fiecare urmându-

și un anumit domeniu de interes pentru propria carieră.. 

 Ar trebui o mai mare implicare a inspectorilor responsabili cu programele europene 

in ceea ce inseamna accesarea unor astfel de programe. 

 As dori o echivalare a acesor cursuri cu credite transferabile, in mai mare masura 

decat se face acum, doar 15 credite am obtinut pentru un curs in UK, de 2 saptamani. 

Si as dori sa putem accesa aceste credite si online sau prin curierat nu doar personal, 

la sediu, in Bucuresti. 

 Ati complicat un pic si ati îngreunat accesul profesorilor la mobilități. 

 Prea putine finantari, fata de nevoi. 

 Senzaţia mea este că actuala modalitate de accesare a mobilităţilor este mult mai 

greoaie şi mai restrictivă. Cu siguranţă, vor fi mai puţini acei profesori care să poată 
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beneficia de astfel de modalităţi de formare. Păcat ! 

 Noul program Erasmus+ vine cu o formula noua pentru mobilitatile individuale si 

este necesara o mai buna intelegere a modalitatii de selectie si aplicare si totodata o 

formare a managerilor unitatilor didactice. 

 As propune ca un curs de formare pentru profesori sa cuprinda si vizite in scoli, iar 

continuturile sa aiba - in mare parte -aplicabilitate directa in munca la catedra. 

 Programul "Invatare pe tot parcursul vietii" a creat si mentinut starea de emulatie 

atat de necesara in cariera didactica. 

 În ceea ce mă priveşte, consider că participarea atât la mobilitatea individuală, cât şi 

la vizita de studiu mi-au adus un plus de experienţă, informaţii şi curaj în 

desfăşurarea activităţii la catedră. 

 Lucrul cel mai de pret pe care l-am invatat a fost ca munca profesorului trebuie sa fie 

simpla, placuta si eficienta. Nu s-a lucrat de loc cu mijloace moderne (desi salile erau 

dotate cu suficiente laptop-uri) ci s-au folosit metode participative, care sa 

starneasca gandirea creativa, communicarea si munca in echipa. Materialele 

necesare la clasa nu erau procurate de profesori,  in nicio alta tara, cu exceptia 

Romaniei! Si tocmai noi insistam pe utilizarea competentelor TIC, cand nu avem 

suficiente echipamente in scoli! 

 Am absolvit cursurile de formare pentru abilitatea de a aplica la mobilitatile K1 si 

respectiv K2, dar mi se pare putin cam  complicat pentru mine, desi munca in echipa 

este benefica. Cred ca ar fi mult mai usor daca am putea studia modele castigatoare 

la aceste cursuri pentru ca se stie ca aceste nu pot fi copiate, deci ele ar putea fi 

folosite ca model pentru exersare. 

 În urma mobilității individuale, a reuniunilor de proiect (Comenius) și a stagiului 

LDV, mi-am îmbunătățit competențele lingvistice și IT, am devenit mai motivată în 

activitatea desfășurată. Am înțeles mai bine dimensiunea europeană a educației; am 

utilizat în cadrul orelor materialele realizate de către elevi în cadrul reuniunilor de 

proiect. 

 Felicitari echipei LLP ptr sustinerea, energia pe care au pus-o in LLPsi o pun si in 

Erasmus. Datorita lor atatia profesori din România au putut iesi din carapace si au 

beneficiat de cursuri. Multe greseli, erori ale participantilor la cursuri au fost 

remediate de reprezentatii LLP cu mult tact, calm si rabdare. Profesionisti! Felicitari 

si multumiri! 

 Indiferent unde si sub ce forma au loc cursurile de formare continua, ele sunt foarte 

necesare atat pentru cadrele didactice cu experienta cat si pentru cele in formare. 

 In afara cursului/seminarului/atelierului propriu -zis, inveti din foarte multe alte 

lucruri, observi atitudini, comportamente, atat la cei din tara gazda, cat si la 
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participantii din alte tari. Din acest punct de vedere, participarea la activitati de 

formare  organizate in alte tari mi-a fost de un real folos, m-a ajutatr sa-mi formez 

multe competente, sa-mi revizuiesc unele atitudini si sa elimin unele prejudecati. 

 Consider că orice astfel de program este bine venit pentru elevii nostri  deoarece 

schimbul de experiență în meseriile pentru care optează copiii noștrii sunt este de bun 

augur atat pentru ei ca persoane cât și ca viitori profesioniști, pentru noi profesorii 

faptul că impărtășim din experiența noastră profesională colegilor de breaslă și din 

experiențele noastre didactice și pedagogice nu face altceva decât să aducă un plus de 

experiență pentru  cariera noastră didactică ,iar alinierea noastră la nivelul 

standardelor europene ne dă încredere că ceea ce realizăm  nu este în zadar . 

 A fost extraordinar! Am acumulat multe cunoștiințe, am fost foarte relaxată. Pentru 

mine  proiectul a fost minunat din  toate punctele de vedere. In primul rând m-a 

ajutat să mă dezvolt atât personal cât și profesional. Din punctul meu de vedere 

plusul constă nu numai în faptul că pe tot parcursul sesiunilor de training am 

acumulat  informații noi și utile, ci și în acela că am învațat  din exemplele de bună  

practică  ale școlilor pe care le-am vizitat și  din cultura poporului britanic, fapt ce 

mă determină să găsesc orice oportunități și căi favorabile de a schimba în mai bine 

viitorul școlii al cărui membru sunt. 

 Consider ca Programul  "Invatare pe tot parcursul vietii" a contribuit la accelerarea 

dezvoltarii educatiei cu mult mai mult decat si-ar dori/ propune orice reglemantare 

legislativa sa caset de masuri cu caracter national, pur si simplu a intrecut 

asteptarile. 

 Mobilitatea individuală sde formare pe care am avut-o la Lyon a avut un mare 

impact asupra mea. Am învățat cum sa aplic la clasa multe metode interactive si am 

legat prietenii cu mulți colegi din alte tari. Ținem legătura frecvent si am inceput sa 

derulam proiecte împreuna !  

Mulțumesc pentru aceasta oportunitate! 

 Cred ca este foarte importanta informarea cadrelor didactice, elevilor, studentilor 

asupra Erasmus plus. Siteul www.erasmusplus.ro cuprinde informatii relevante, 

insa unii termeni sunt putin accesibili unui beneficiar obisnuit. De exemplu nu am 

gasit asocieri intre vechile programe LLP si acestea Erasmus plus, sau catalog de 

formari. 

 Programul "Invatare pe tot parcursul vietii" mi-a oferit o noua perspectiva asupra 

rolului cadrului didactic si m-a determinat sa imi doresc autoperfectionare si 

performanta in actul educativ. Caracterul international mi-a oferit sansa sa 

calatoresc in strainatate, ceea ce nu reusisem pana atunci, m-am simtit apreciata si 

valoroasa prin munca si efortul personal. Schimbul lingvistic  mi-a oferit satisfactia 

unui mediu real de comunicare in limba engleza. Mobilitatile la care am participat 
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mi-au demonstrat ca activitatea de perfectionare poate fi placuta, dincolo de ritmul 

sustinut al activitatilor (ceea ce rareori am intalnit la cursurile din tara, un maraton 

al orelor petrecute in spatii inchise, contra cronometru). 

 Mi-as dori sa particip la programul Erasmus, K1, dar exista o problema. Profesorii 

din Cabinetele Scolare de Asistenta Psihopedagogica din tara si din Iasi, orasul in 

care locuiesc, apartin acum CJRAE si nu mai au posibilitatea sa isi depuna 

candidatura cu colegii din scoala, locul in care ne desfasuram efectiv activitatea. 

(ideea este ca odata cu schimbarea angajatorului, nu mai putem accesa fonduri) Ori 

este nefiresc, deoarece In cabinete ne ocupam de: consiliere in toate situatiile de risc 

(abandon, consum substante, etc), consiliere parinti (parenting), cazuri de 

agresivitate, violenta, elevi cu CES. Am intrebat la Agentie si ni s-a raspuns ca 

proferorii din CJRAE nu pot participa decat la K2 si consider aceasta decizie 

discriminatorie. Avem multe de invatat din aceste cursuri si intalniri internationale. 

 Astfel de programe sunt foarte importante pentru o perfectionare reala nu numai a 

metodelor de predare-invatare dar si in ceea ce priveste sistemul de invatamant la 

scara larga. As sfatui pe cei abilitati sa reformeze sistemul nostru sa fie cu adevarat 

atenti la alte modele din Europa si sa incerce sa modifice ceva realmente nu doar pe 

hartie. 

 Cursul la care am participat m-a ajutat sa ma autoevaluez, sa invat unele probleme 

de predare a limbii engleze. Cel mai mult mi-a placut contactul direct cu lumea 

britanica, faptul ca am cunoscut oameni noi, mentalitati diferite, obiceiuri 

necunoscute pana atunci. A fost o experienta minunata. 

 Ar trebui sa participe obligatoriu la astfel de proiecte factori decizionali ,atat din 

domeniul legislativului ,cat si executivului ,inclusiv de la Ministerul  de Finante (sau 

al Bugetului ), bineinteles si de la Ministerul Educatiei ! 

 As dori ca tot mai multi profesori sa beneficieze de astfel de programe de formare. 

 Ne-am schimbat viata, viziunea, optica...suntem europeni! 

 Simplificarea acordului de formare si a raportarilor post mobilitate. 

 Din pacate, cu cateva flori, nu se realizeaza un invatamant eficient, deoarece cel mai 

mult tine de educatia si dorinta copiilor de a invata, apoi a parintilor si ulterior de 

cadrul didactic Eu am invatat fara sa ma oblige cineva, ci sfatuita de parinti, prin 

urmare propria vointa si educatie conteaza 90%. Oricat s-ar chinui scoala si 

profesorul daca lipseste vointa copilului, nu se reuseste prea mult in favoarea lui, in 

evolutia lui educationala. Oricate motive i-ar da profesorul copilului, oricate metode 

active ar folosi, oricat de frumos s-ar purta, copiii needucati si dornici sa nu invete nu 

se vor schimba. Ei sunt prea obisnuiti cu mediul brutal si violent pentru a aprecia 

bunul simt si dorinta de a-i invata si stimula spre invatare a profesorilor. Daca 

scoala il invata de bine si acasa se injura, exista un mediu violent, plin de alcool etc, 
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scoala nu poate sa ajute decat 05%. In mediul rural parintii se implica in educatia si 

la scoala in procent de 05%, si acesta la elevii pana la gimnaziu. Apoi nu mai 

participa la sedinte decat in numar redus, sau vin sa reproseze cate ceva, uneori 

piliti, alteori tipand. Prea putin se implica pozitiv in bunul viitor al copiilor lor. Si 

pana sa devina un obicei pozitiv in Romania, va trece mult timp, pentru ca aceste 

generatii de parinti sunt ele lipside de educatie si au inteles gresit democratia, 

libertatea. Nu au valorile de baza. Copiii nu reactioaneaza placut si cu respect cand 

noi profesorii le vorbim frumos. Confunda politetea si bunul simt al profesorilor cu 

prostia. Apreciaza persoanele bine imbracate si cum noi la tara ne imbracam modest, 

respectul lor cam lipseste. Cam acesta este mediul in care lucreaza profesorii din 

mediul rural. Si desi am doctorat, trebuie sa ma complatc cu acesta situatie care tine 

de 10 ani. Nu stiu daca au existat 3 ani in care sa nu incerc sa ma pretransfer in oras, 

dar in Romania e imposibil numai prin munca si corectitudine si prin mijloace 

neoneste. 

 Toate programele la care am participat au avut efecte pozitive in modernizarea 

demersului didactic, in relationarea si implicarea mea in viata scolii, in comunicarea 

cu alti colegi din exteriorul scolii si au constituit,in plan personal, experiente culturale 

unice. 

 Programul "Invatare pe tot parcursul vietii" a schimbat vieti, a format oameni. 

Astazi, dupa aproape 6 ani de la derularea unui proiect de mobilitate Leonardo da 

Vinci IVT,  imi dau seama  de impactul enorm si de importanta pe care acest proiect 

l-a avut pentru elevii participanti. S-au transformat. Au devenit responsabili, 

preocupati de viitorul si cariera lor. Unii au ales sa urmeze o facultate in domeniu. 

Altii au fost nevoiti sa lucreze imediat dupa terminarea liceului. Unii au plecat in 

strainatate. Altii au ramas aici. Dar toti, absolut toti, isi amintesc de experienta 

dobandita in strainatate si de motivatia pe care au primit-o sa mearga mai departe. 

 Consider ca prin proiecte de formare la nivelul scolilor profesorii dornici de formare 

sunt impiedicati, asteptand sa le vina ”randul”. Deasemeni profesorii care sunt 

detasati sau se transfera de la o scoala la alta, nu poatet  participa imediat la un curs 

de formare (la scoala de unde a plecat nu mai este omul scolii, unde a venit, trebuie 

sa confirme ca este vrednic). 

 Programele sunt binevenite, deoarece dezvolta abilitati de comunicare socializare, 

ofera posibilitatea de a intra in relatie cu noi culturi, cu moduri de viata diferite, de a 

cunoaste noi tehnici si metode didactice. 

 Insuficiente informatii si suport minor pentru accesarea programelor Erasmus + 

consider ca au fost principalele cauze in accesarea acestor proiecte. Era conceput 

mult mai bine  anterior programul LLP, eu nu am reusit sa aplic anul trecut tocmai 

datorita impedimentelor anterior mentionate, desi am avut acceptul scolii. Nu pot 



107 
 

intelege, pe de alta parte de ce nu mai exista posibilitatea burselor individuale cum 

erau Grundtvig sau Comenius. Acum se scrie proiectul  de 3 persoane si pleaca 10, de 

exemplu. 

 Consider ca mobilitatile individuale (Comenius) spre deosebire de cele actuale 

Erasmus +, erau mult mai usor de gestionat intrucat nu depindeai de alti colegi. 

Acum o persoana scrie proiectul pentru ca alte 4 sau 5 sa beneficieze de el. Pe langa 

cei cu adevarat interesati de formare, se pot lesne strecura si oportunisti. In unele 

cazuri. Directorul poate alege  echipa de lucru in functie de afinitati. Sunt mult mai 

greu de gasit partenerii din alte tari. 

 Consider că în România există o cerere mult prea mare pentru finanțările 

programelor de mobilitate (sau pentru proiectele de colaborare internațională în 

domeniul școlar) față de resursele alocate. Această supralicitare a apelurilor denotă 

interesul actorilor din educație pentru colaborarea internatională sau pentru 

mobilități în străinătate în scopul formării. E frustrant să vezi că doar 10-25% din 

proiectele depuse sunt aprobate (mai ales în contextul în care colegi din alte țări 

"trebuie doar să aplice"). 

 Cred că o alocare mai generoasă de fonduri in contextul Erasmus+ ar fi binevenită. 

Impactul acțiunilor de formare în străinătate sau al colaborării internaționale este 

uriaș chiar dacă este greu de măsurat. 

 Am invatat lucruri interesante, am cunoscut oameni de diferite nationalitati, am 

impartasit impresii despre traditiile si obiceiurile fiecaruia, despre sistemele de 

invatamant , despre metode si tehnici moderne de invatare , am vizitat locuri noi si 

frumoase. Am aplicat cu elevii trei din activitatile  facute cu profesorii formatori: 

"Cursa melcilor" , "Activitate despre nutritie", "La cumparaturi" si au fost incantati. 

Dar, toate activitatile au fost extrascolare deoarece programa de matematica este 

foarte incarcata, materia este grea pentru elevii de la liceul unde predau din 

septembrie 2011 si trebuie sa exersam mult pentru a obtine rezultate bune la 

examenul de bacalaureat. Sunt incantata ca am avut oportunitatea de a participa la 

acest curs si mi-ar face placere sa mai am astfel de experiente unice. 

 Va rugam sa ne trimiteti structurat materiale despre Erasmus plus, deoarece la 

Întâlnirile avute in județ doar s-au "bifat" activitățile, dar cei care ne formau, (acum 

doua luni) nu știau sa răspundă la întrebările puse, sau chiar răspundeau eronat. 

 Doresc să menționez că mobilitățile la care am participat au constituit o modalitate 

prin care m-am îmbogățit atât în plan personal, cât și profesional, îmbinând utilul cu 

plăcutul, cunoscînd activitatea unor instituții europene de prestigiu și oameni 

deosebiți, cu aceleași preocupări ca și mine. Mulțumesc LLP! 

 Consider ca aceste granturi sunt de mare folos pentru toti profesorii pentru ca ele le 

ofera acestora ocazia de a se dezvolta permanent pe plan profesional si personal. La 
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aceste cursuri se dezvolta relatii interumane durabile care pot da nastere altor si 

altor proiecte. Orice profesor doritor ar trebui sa beneficieze de cat mai multe astfel 

de granturi pentru ca noutatile ne asteapta la tot pasul. Sunt fericita ca am beneficiat 

de un astfel de grant si sper sa obtin si altele in viitor. Multumesc! 

 Toate cursurile la care am participat mi-au imbogatit spiritul, cultura, m-au facut sa 

inteleg mai bine rolul meu, m-au facut un profesor mai bun, mai deschis, mai 

apropiat de copii si de oameni in general. Cine nu a participat la astfel de 

cursuri/ateliere, a pierdut foarte mult. Si nici nu stie ce a pierdut. Am o stima 

deosebita pentru cei care organizeaza dar si pentru cei care difuzeaza informatii, 

evalueaza. 

 Am spus destule. Regret, regret,  regret,  regret  LLP!!!!!!! 

 Îndemn profesorii și nu numai sa nu fie reticenți și să aplice pentru obținerea unui 

grant în vederea participării la cursuri de formare. Chiar avem nevoie sa ne 

dezvoltam profesional și prin felul acesta cei care câștigă nu suntem numai noi ci în 

primul rând elevii noștri. 

 As repeta experienta cu acelasi entuziasm. Iti incarca bateriile pentru o buna 

perioada de timp. Din pacate, mediul invatamantului romanesc si politicile 

educationale reusesc sa te limiteze destul de mult si sa te demotiveze. De aceea, ar fi 

ideal sa participi la programe LLP periodic, nu doar o data-n viata. 

 Noile programe Erasmus+ mi se par binevenite, au o implicare mai mare a unitatii 

de invatamant, dar din cate am vazut, finantarea se obtine mai greu. Sper sa particip 

si la mobilitati in cadrul noilor programe, as dori sa faceti mai des seminarii de 

promovare a acestor proiecte 

 

V. Concluzii şi recomandări 

 Majoritatea respondenţilor au fost mulţumiţi de modul în care au fost organizate 

programele de formare (98,89% au apreciat la modul general programele de formare ca 

fiind foarte bune sau bune), indiferent de implementator. Nu trebuie însă neglijat faptul că 

există respondenţi care prin aprecierea şi prin comentariile făcute nu au fost mulţumiţi de 

aceste programe. De exemplu: 9 respondenţi apreciază organizarea programelor ca fiind 

slabă şi 2 ca fiind foarte slabă, 248 respondenţi apreciază că, în foarte mare măsură,  

programele de formare au avut un conţinut prea general şi 29 respondenţi apreciază că 

programele de formare au fost adecvate în mică măsură nevoilor participanţilor, iar 8 

consideră că această adecvare nu s-a realizat.  

 Referitor la conţinuturile activităţilor de formare/învăţare, 97,89% dintre respondenţi le 

apreciază ca foarte bune şi bune. Acest procent pune în evidenţă faptul că majoritatea 

respondenţilor apreciază utilitatea şi calitatea programelor, dar o analiză a comentariilor 
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relevă faptul că pentru unii respondenţi conţinutul programelor nu a reprezentat noutate ci 

o cale de a fixa cunoştinţe şi abilităţi avute deja. 

 Analiza răspunsurilor date referitor la rezultatele învăţării pune în evidenţă faptul că 

respondenţii au învăţat şi şi-au dezvoltat atât abilităţi transversale cât şi competenţe 

profesionale (88,88% dintre respondenţi precizează că şi-au dezvoltat competenţe 

transversale în foarte mare măsură sau în mare măsură, iar 84,23% precizează că şi-au 

dezvoltat competenţe profesionale în foarte mare măsură sau în mare măsură). Unele 

comentarii, în care respindenţii se plâng că la cursuri nu au învăţat ceea ce doreau să înveţe, 

pun în evidenţă faptul că o parte dintre aceştia nu au analizat cu atenţie descrierea de curs 

şi au ales cursuri cu tematici inutile sau puţin utile pentru şcolile în care lucrează. De 

exemplu în cazul respondentului/respondentei care a făcut comentariul " Nu am avut prea 

mare lucru ce sa aplic. Am stat intr-o zi legata la ochi vreo 2 ore sa imit o persoana oarba 

cu deficiente si o colega ma tinea si m-am deplasat vreo 2 ore asa ca la urma sa spun ce 

am simtit. Apoi in alta zi m-a urcat legata la ochi pe un butoi si a trebuit tot asa sa ma 

deplasez. Mare metoda activa. Eu cum pot aplica la elevi de liceu asa ceva" , din 

comentariu reiese clar că nu făcea parte din grupul ţintă al cursului respectiv.  

 Răspunsurile colectate pun în evidenţă că la nivelul majorităţii respondenţilor există un 

consens, cel puţin declarativ, privind utilitatea folosirii metodelor activ-participative în 

activitatea de predare-învăţare-evaluare. Există însă un număr considerabil de respondenţi 

(26,06%) care apreciază că elevii nu sunt pregătiţi pentru astfel de metode, iar 41,88% 

consideră că nu există timpul necesar pentru implementarea acestor metode. Există însă 

comentarii care pun în evidenţă faptul că unii respondenţi, deşi au beneficiat de un număr 

mare de mobilităţi în cadrul programului Erasmus+, nu cred în metodele active, sau nu le 

înţeleg, sau nu înţeleg rolul şi modul de folosire al unor instrumente precum portofoliul: 

o " Portofoliul este cea mai mare prostie din sistemul educational!" 

o " Ultimele doua randuri sunt identice" -comentariu făcut la:1. Folosirea portofoliului 

ca instrument de învățare şi 2. Folosirea portofoliului ca instrument de evaluare. 

 Strategiile de abordare a instruirii includ în mod frecvent activităţi în grupe de elevi 

(89,43% dintre respondenţi declară că fac asta în foarte mare sau în mare măsură) şi 

dezbaterile între elevi (69,69% în foarte mare sau în mare măsură). Realizarea de proiecte, 

utilizarea portofoliului ca instrument de învăţare şi sau de evaluare şi abordarea unor teme 

propuse de elevi sunt folosite cu frecvenţă mai mică. 

 94,43% dintre respondenţi sunt preocupaţi în foarte mare sau în mare măsură de 

dezvoltarea carierei didactice şi consideră că aceasta este condiţionată cu precădere a de 

dezvoltarea unităţilor de competenţe de comunicare şi relaţionare, psiho-sociale şi 

metodologice.  Există însă peste 20 respondenţi care consideră că nu este necesară sau 

foarte puţin necesară dezvoltarea de competenţe pentru cariera didactică.   
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 Pentru dezvoltarea carierei didactice majoritatea respondenţilor (89,51%) consideră că este 

foarte importantă participarea la cursuri de formare. Există însă 150 respondenţi care 

consideră că nu sunt utile cursurile de formare. Este surprinzător faptul că 3 dintre 

respondenţii care au beneficiat în perioada 2007-2013 de peste 20 mobilităţi fac parte din 

cei 150 menţionaţi. 

 Marea majoritate a respondenţilor afirmă că atmosfera în şcoală este plăcută şi că relaţiile 

cu echipa şcolii sunt bune (88,52%). Există o neconcordanţă între aprecierile şi 

comentariile făcute. Numărul comentariilor negative cu privire la implicarea colegilor şi a 

directorilor de şcoală în activităţi menite să îmbunătăţească activitatea în şcoală este mai 

mare de 47 (care reprezintă numărul respondenţilor care consideră că atmosfera nu este 

plăcută în şcoală). 

 Respondenţii apreciază că participarea părinţilor la viaţa şcolii lasă de dorit, fapt susţinut 

atât de tendinţele din aprecieri cât şi din comentariile făcute. 

 Sprijinul acordat şcolii de către comunitatea locală este apreciat mai degrabă pozitiv decît 

negativ.  

 În mai mult de jumătate  dintre şcolile în care activau/activează respondenţii nu sunt 

probleme cu absenteismul şi cu abandonul şcolar. Nu este însă de neglijat faptul că în 929 

dintre aceste şcoli absenteismul este o problemă şi în 732, abandonul şcolar este o 

problemă.  În cazul a 466 dintre aceste şcoli nu există seturi de proceduri aplicabile în cazul 

copiilor care sunt pe punctul de a abandona şcoala, în 345 şcoli nu se aplică programe de 

educaţie remedială şi activităţi cu rol de incluziune pentru elevii nou veniţi în şcoală. 

 Doar 59,24% dintre şcoli au fost implicate în ultimii 3 ani în proiecte 

locale/regionale/naţionale/europene. 

 Deşi în marea majoritate profesorii consideră importantă dezvoltarea profesională, din 

declaraţii reiese că îşi aduc aportul în mod moderat la îmbunătăţirea practivilor din şcoală 

(deşi cursurile de formare le-au plăcut şi prin participarea la cursuri au învăţat, în 

activitatea profesională aplică mai puţin ceea ce au învăţat). 

 Numărul/procentul beneficiarilor din mediul rural este foarte mic. 

 Există probleme şi multă birocraţie în recunoşterea învăţării/transferul de credite. 

 Din comentariile făcute reiese că: 

o O mare parte a respondenţilor nu a înţeles filozofia programului Erasmus+; 

o Respondenţii au întâmpinat dificultăţi sau lipsă  de sprijin din partea echipei şcolii 

în diseminarea şi exploatarea rezultatelor mobilităţii; 

o Beneficiarii de mobilităţi întâmpină dificultăţi din partea contabililor din şcoli în 

gestiunea financiară a mobilităţilor/proiectelor.; 

o Există un număr considerabil de directori de şcoli care nu înţeleg importanţa 

formării profesionale prin mobilităţi transnaţionale şi nici implicaţiile, drepturile şi 

obligaţiile faptului că România este ţară implicată în programul Erasmus+. 
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o Nu sunt cunoscute şi/sau nu se aplică prevederile legislative privind dreptul la 

formare al cadrelor didactice chiar în timpul anului şcolar (plata salariului în 

perioada de formare şi plata salariului pentru înlocuitori). 

Ţinând cont de aprecierile şi comentariile făcute de respondenţi referitor la oportunităţile de 

formare prin fonduri europene şi la dificultăţile întâmpinate în implementarea acestor 

modilităţi, se impun următoarele recomandări: 

 Realizarea la nivelul ANPCDEFP de ghiduri pentru a sprijini şcolile interesate de programul 

Erasmus+, dar fără experienţă în proiecte să candideze cu succes pentru obţinerea de 

finanţare. 

 Intensificarea evenimentelor de informare privind programul Erasmus+ şi de explicare 

detaliată a ghidului programului, deoarece mulţi dintre cei interesaţi nu au înţeles filozofia 

şi obiectivele programului. 

 Organizarea, pentru şcolile beneficiare, de reuniuni de formare sau webinarii  cu contabilii 

acestor şcoli. 

 Intensificarea activităţilor de monitorizare in situ, de către ANPCDEFP, a proiectelor, în 

toate fazele din ciclul de viaţă al unui proiect. 

 Realizarea de sesiuni de informare şi formare, de către inspectorii din ISJ-uri responsabili 

cu programele europene, cu directorii de şcoli pentru ca aceştia să înţeleagă ce reprezintă 

programul Erasmus+ şi care sunt drepturile şi îndatoririle profesorilor beneficiari de 

mobilităţi în cadrul acestui program. 

 Simplificarea procedurii de recunoaştere a rezultatelor învăţării/ a acordării de puncte de 

credit participanţilor la mobilităţi în cadrul programului Erasmus+, 

 Intensificarea promovării programului Erasmus+ în mediul rural şi a formării posibililor 

beneficiari pentru a scrie candidaturi de succes, in cadrul Strategiei de includere. 

 Formarea experţilor evaluatori independenţi care evaluează  candidaturi de proiect de 

mobilitate astfel încât aceştia să poată face distincţie între candidaturi "bine scrise", dar 

care nu se adresează unor nevoi reale ale şcolilor beneficiare şi implicit unor nevoi reale de 

formare ale cadrelor didactice din aceste şcoli şi candidaturi ale unor şcoli pentru care o 

finanţare în cadrul programului Erasmus+ reprezintă un sprijin real pentru dezvoltare.  

 

 

 


