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OLANDA – QUARTER MEDIATION  
Curs de formare - Rezultate 

 Valorificarea spațiilor 
nonformale în 
predarea anumitor 
discipline; 

 Fotoreportaj; 

 Stop motion 
workshops; 

 Studiu comparativ – 
dezvoltarea lalelelor 
în țări diferite. 

 



ÎNTÂLNIRI DE PROIECT 
GRECIA – LITUANIA – TURCIA 

 Utilizarea platformelor Calameo și 
Glogster; 

 Realizarea dicționarului multilingvistic; 
 Realizarea raportului intermediar după 

primul an de implementare a 
proiectului; 

 Valorificarea spațiilor nonformale și 
utilizarea metodelor nonformale în 
predarea diferitelor discipline. 
 



REZULTATELE PROIECTULUI: 

Colecție de metode non formale 

 

Newsletters 

 

Workshopuri cu profesorii și elevii 

 

Sărbătorirea Zilei Naționale a României și a Zilelor 

Naționale ale țărilor partenere - eTwinning 

 

Postere 

Diseminarea și valorizarea proiectului la nivel local, 

județean, interjudețean, național, internațional 

 

Promovarea proiectului 



Colecție de metode non formale 

 

 

 

 

 

 

 

• Lecție de istorie la Muzeul Olteniei-”Satul românesc” 
• Lectie de istorie, cultură civică –”Familia şi istoria - Familia între tradiţie şi 

modernitate.Nunta la români” 
• Lecție de educație antreprenorială-”Alegerea traseului profesional-job 

shadowing” 
• Lecție de geografie-”Activitate practică la Stația Meteo” 
• Lecție de geografie la Muzeu-”Universul” 
• Lecție de educație antreprenorială-”Repere pentru alegerea profesiei și a 

ocupației” 
• Lecție de cultură civică-”Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități” 
• Lecție de educație antreprenorială-”Calități și competențe ale 

întreprinzătorului de succes” 
• Lecție de economie-”Banii și masa monetară” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aria Curriculară ”Om și Societate” 
 



Colectie de metode non formale 

• Lecție de limba română-”O felicitare pentru profesorul favorit” 
• Lecție de limba română- “Compunerea surpriză” 
• Lectie de limba română-”Fabule și marionete” 
• Lecție de limba engleză-”Pictionary, Pin the tail on the donkey” 
• Lecție de limba română-”Comunicare-Mesajul” 

 

Aria Curriculară ”Limbă și comunicare” 

• Lecție de biologie-”Diversitatea 
lumii vii” 

Aria Curriculară ”Matematica și Științe” Aria Curriculară ”Tehnologii” 

• Lecție de informatică-“Watch and 
Match” 

• Lecție interdisciplinară istorie, limba română, educație plastică -”Să ne 
amintim de 24 ianuarie 1859” 

• Lecție interdisciplinară, limba română, religie, educație plastică-”Mâini 
îndemânatice” 

 

Interdisciplinaritate 



Colecție de metode non formale 

 

 Sporirea gradului de atractivitate a actului didactic; 
 Lărgirea orizontului de cunoaștere; 
 Stimularea capacității de exprimare a gândurilor, sentimentelor și 

emoțiilor; 
 Îmbunătățirea abilităților de cooperare și comunicare; 
 Încurajarea talentului, a experienței și a talentului în diferite forme de 

artă; 
 Dezvoltarea abilităților aplicative și creative; 
 Plasarea elevilor într-o situație ludică cu caracter de instruire; 
 Realizarea unui demers trans și pluridisciplinar; 
 Valorificarea abilităților elevilor. 

Ținte atinse: 



Newsletters 

 

Newsletter 1- Cartea de vizită a Liceului Matei 
Basarab, Craiova 



Newsletters 

 

Newsletter 2 - Utilizarea Platformei GLOGSTER, 
o experiență câștigată în mobilitatea de la 

Trikala, Grecia 



Newsletters 

 

Newsletter 3 - Minunile de la Meteora, veritabil 
tezaur de cultură și spiritualitate 



Workshopuri cu profesorii și elevii 

 

  

 

 

 

 

 

STIMULAREA 

Interacțiunii  între 
participanți 

Fanteziei 
creatoare 

Spiritului de 
cooperare 

Exprimării 
artistice 

Autocunoașterii 
(descoperirii de 

sine) 

Învățării într-un 
context nonformal Curiozității pentru 

studiul aprofundat al 
unor domenii diverse 

existente sau nu în 
programa școlară 

Utilizării 
cunoștințelor 

acumulate la clasă, 
în manieră formala, 
într-un context nou 

Exprimării într-o 
limbă străină 

Înțelegerea 
dificultăților 
întâmpinate 

de persoanele 
cu dizabilități 



Workshopuri cu profesorii și elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sărbătorirea Zilei Naționale a României și a Zilelor Naționale ale țărilor 

partenere - eTwinning 

• Dialog intercultural; 

• Valorificarea diversității culturale; 

• Cunoașterea identității naționale; 

• Lecție de integrare europeană; 

• Promovarea toleranței; 

• Educarea spiritului intercultural. 



Postere 



Diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului la nivel local, 

județean, interjudețean, național, internațional 



Promovarea proiectului 





• http://www.teleucraiova.net/2015/11/29/1-decembrie-sarbatorit-international/ 

• http://www.cvlpress.ro/28.11.2015/la-liceul-%E2%80%9Ematei-basarab-ziua-nationala-a-romaniei-a-avut-
conotatii-europene/ 

• http://tic-grecu.weebly.com/uploads/2/1/4/8/21486800/revista_focus_pe_educatie_-_nr_1.pdf 

• http://www.teleucraiova.net/2015/05/27/teatru-forum-printre-elevi/ 

• http://www.edufor.ro/revista.php/   

• http://www.edufor.ro/documents/revista_nr_3.pdf 

• http://www.cvlpress.ro/10.09.2015/la-craiova-centrul-de-asistenta-educationala-a-devenit-unul-de-excelenta/ 

• Promovarea activitatilor Proiectului in Revista Proiect Erasmus+”Brains at school”, lunile  decembrie 2015, ianuarie, 
februarie-martie 2016 
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Prof. Blagu Matilda,  director Liceul ”Matei Basarab”, Craiova 

Prof. Dr. Dodenciu Mirela, coordonator proiect, Liceul “Matei Basarab”, Craiova 
Prof. Jianu Simona, membru in echipa de proiect, Liceul “Matei Basarab”, Craiova 

 
 
 

Website proiect: http:/nonformalopendoors.eu/ 



 Proiectul “Open Doors For Non Formal” este realizat cu sprijinul financiar al 

Uniunii Europene in cadrul Programului ERASMUS+, Strategic Partnership Project 
for School Education. 

 Informatiile furnizate in acest material reprezinta responsabilitatea  exclusiva 
a autorilor, iar Agentia Nationala pentru Programe Comunitare  in Domeniul Educatiei 
si Formarii Profesionale din Romania si Comisia Europeana nu sunt responsabile 
pentru modul in care este folosit continutul acestor informatii. 


