
”Teaching and learning methods in a modern lifelong learning Europe” 

 
În perioada 19 – 23 septembrie 2011 am participat la un curs de formare Gruntvig în cadrul 

Programului ”Învăţare pe tot parcursul vieţii” organizat de Quarter Mediation Olanda, în 

localitatea Palazollo din Italia. Participanţii au provenit din următoarele ţări europene: Marea 

Britanie, Suedia, Finlanda, Olanda, Cipru, Italia, România. 

 

Experienţa dobândită într-un centru de formare dintr-o ţară europeană a fost un exemplu de 

bună practică pentru mine şi pentru instituţia în care lucrez. Cu certitudine va adăuga un plus de 

valoare în cariera mea profesională şi la nivelul managementului instituţiei.  

Pe parcursul stagiului de formare am participat la 

următoarele activităţi: 

1. Ore de curs/sesiuni în plen/ workshop-uri: 

- Prezentarea sistemului de educaţie din ţara de provenienţă 

a organizatorilor/formatorilor şi a fiecărui participant; 

-   Metode inovative de predare-învăţare; 

 - Inteligenţele multiple; Stilurile de învăţare şi strategii de 

învăţare interactivă;  

 - Învăţarea bazată pe proiecte; Strategii de comunicare;       

2. Vizite în şcoli: 

 - Şcoala ”G. Falcone” 

din Palazzolo sul” Oglio, Italia: prezentare de bune 

practici/proiecte privind utilizarea strategiilor inovative 

pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii şi educaţia pentru 

drepturile omului; 

- Şcoala ”C. Marzoli”: prezentarea unui proiect Comenius în 

care şcoala este partener; exemple de bune practici de 

metode de predare-învăţare şi activităţi specifice pentru 

reducerea abandonului şcolar, ”Learning weeks”;  

- Centrul pentru ajutarea persoanelor aflate sub influenţa drogurilor, alcoolului  ”Chalon 

Comunity”; 

3. Excursii: Turul localităţii Palazzolo sul” Oglio având ca ghizi reprezentanţi ai comunităţii; 

vizitarea monumentelor istorice; Vizită la Guido Berlucchi Cellars - exemplu de bună practică/ 

outdoor activity; Plimbare cu vaporul pe Lacul Iseo; 

 

Am beneficiat de un curs de formare care a răspuns 

nevoilor mele de formare în domeniul predării şi învăţării 

interactive. Abordarea ştiinţifică şi pedagogică a 

conţinuturilor, calitatea materialelor prezentate şi a 

suportului de curs oferit, diversitatea de activităţi 

organizate, prestaţia excelentă a formatorilor au adus un 

plus de valoare în dezvoltarea mea profesională şi 

personală.  

 

Este primul meu grant de care beneficiez, iar calitatea activităţii de formare la care am 

participat mă motivează să aplic în continuare pentru a mă forma în cadrul Programului ”Învăţare 

pe tot parcursul vieţii”. 
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