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OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Doi profesori să-şi însuşească metode inovative de predare la gimnaziu, să înveţe să 
integreze activităţile practice şi să utilizeze mijloace digitale noi în activitatea 
didactică. 

ETAPELE PROIECTULUI: 

A) Încheierea contractului cu Agenția Națională; 

B) Pregătirea mobilității și a participanților (pedagogică, lingvistică, culturală); 

C) Participarea la mobilitate – participarea la cursul de formare – Education in 

Finland and Estonia – Original Best Practices – furnizat de compania Euneos, în 

perioada 8 – 14 septembrie 2019; 

C) diseminarea – transmiterea celor învăţate la curs, celorlalte cadre didactice şi 

aplicarea metodelor în activitatea didactică. 



BUNE PRACTICI din Finlanda 

        PROFESORII 

 

• “free and independent!” 

• Nu sunt obligaţi să respecte planul de lecţie; 

• Aleg metodele de predare; 

• Nu mai predau în faţa clasei - dacă schimbi felul în care predai trebuie să schimbi 

şi ceea ce te înconjoară; 

• Folosesc tablete date de şcoală pentru toţi elevii; 

• Sunt foarte apreciaţi; 

• Decid curriculumul; 

• Sunt întrebaţi la ce cursuri vor să participe pt a-şi îmbunătăţii pregătirea; 

• Aproape în fiecare zi un profesor lipseşte – cursuri de formare; 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorii consideră că testarea excesivă nu dă roade; 

Toți profesorii sunt plătiți la fel dacă au același număr de ore; 

Pentru munca suplimentară sunt plătiți; 

 



• PROFESORII: 

• Trebuie să comunice părinţilor nivelul la care au ajuns copiii lor; 

• Nu sunt în competiţie – toţi colaborează pt elevi; 

• Amestecă elevi de diferite clase în predarea pe bază de observaţie în natură - 

“phenomena learning”; 

• Aproape în fiecare zi un profesor lipseşte – cursuri de formare; 

• Ştiu să utilizeze tehnica şi îi învaţă pe elevi (nu se predă TIC); 

• Au competențe digitale; 

• Folosesc tablete date de şcoală pentru toţi elevii; 

• Trebuie să aibă o diplomă de master; 

• Să fie cunoscători de limbă engleză, indiferent de disciplina predată; 

 

 

 

 



ÎNVĂȚĂMÂNTUL FINLANDEZ ARE ÎN 

CENTRU NEVOILE ELEVULUI! 



• ELEVII 

• Folosesc tablete date de şcoală; 

• Elevii sunt testați doar o dată pe semestru; 

• Singurul test standard – bacalaureatul; 

• Pentru un elev problemă 5 persoane decid ce pot face pt el: directorul, profesorul, 

psihologul, consilierul şcolar, asistenta; 

• Nu sunt în competiţie; 

• Învață pentru viață, nu pentru școală sau pentru a trece un test; 

• Primesc sarcini în funcţie de notele pe care le doresc; 

• Se înscriu pe o platformă, unde primesc lecţiile şi lucrează; 

• Au cărţi electronice şi de hârtie; 

 

 



Helsinki 



    ŞCOLILE 

• Toate sunt foarte bune – nu există o ierarhie (nu se publică); 

• Banii nu cumpără educaţia; 

• Au luat idei din alte sisteme şi le-au adaptat; 

• Prânzul la şcoală este foarte important! 

• “Phenomena learning” – în pădure – matematica, biologia, engleza....co teaching; 

fiecare prof. trebuie să organizeze cel puţin 2 săptămâni pe semestru – tema 

săptămânii; 

• Calitatea sarcinii de lucru este mai importantă decât timpul în care trebuie făcută; 

• Şcoala/profesorul decide curriculumul; 

• Schimbarea curriculumului – schimbarea condiţiilor! 

• Nu mai sunt mese şi scaune clasice; 

• Oricine poate intra într-o clasă să vadă ce se întâmplă în timpul lecţiilor; 

• Manualele nu sunt vizate de minister – oricine poate scrie un manual pe baza 

curriculumului; 

• Folosesc aplicaţii: quizlet.com, Kahoot!, Quizizz, educaplay, 

• Anul şcolar are 38 de săptămâni; 

 

 

 

 



Ce este nou în curriculum? 

• Multidisciplinaritate; 

• Competențe lingvistice – fiecare 

profesor este de asemenea 

profesor de limbă; 

• Competențe transversale: 

participare și implicare; 

competențe culturale și 

interacțiune; dobândire de 

competențe pentru viață și 

antreprenoriat; competențe 

digitale;  

 



Colaborare! 

• Există o colaborare permanentă între 
dascălii finlandezi și este exclusă 
competiția atât între profesori cât și 
între elevi. Fiecare e în competiție cu 
el însuși, nu cu celălalt! 

• Există patru etape în procesul 
educativ: 

• Planificare 

• Predare 

• Evaluare – Cum au răspuns elevii 
predării? Au învățat ei ceva? 

• Reflectare – împărtășirea rezultatelor 
întregii comunități  

 



BUNE PRACTICI din Estonia 

• Fiecare disciplină are obiective – prof. trebuie să precizeze cum va atinge acele 

obiective şi, pentru fiecare elev, să precizeze dacă a atins sau nu obiectivele (o 

dată pe lună, .....); 

• Fiecare elev are un cont în care profesorii scriu comentarii; 

• Evaluarea e şi răspunderea părinţilor, a elevilor, nu doar a dascălului; 

• Există teste standard (evaluare naţională, bacalaureat); 

• Nu sunt suficienţi profesori; norma – 24 ore/săptămână; 

• Pentru clasele 1 – 9, toate testele sunt digitale; 

• Rezultatele la PISA sunt mai bune decât în Finlanda; 

• Fiecare şcoală şi profesor trebuie să treacă prin autoevaluare; 

• Inspectorii validează autoevaluarea; 

 

 

 



Tallinn 



Schimbări digitale în școala estoniană 
• Consideră că dacă închid şcolile din sate – satele vor muri; menţin şcoli cu elevi 

puţini în clase; 

• Învățământ preponderent digitalizat,  

• Accent pe robotică. 

 

ErasmusPlus project Glat 

Jocuri pentru a învăța algoritmi de gândire; 

Gândirea computerizată este o prioritate în multe țări, introdusă chiar din școala 

primară; 

Gândirea computerizată este abstractă și complexă, dar poate fi simplificată folosind 

jocuri în procesul învățării. 

 

 

 

 



Vă mulțumim 

pentru 

atenție!  

-Pentru efectuarea acestui curs prin  Programul ERASMUS+, am beneficiat de un sprijin financiar din 
partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; 
Informaţiile prezentate reprezintă strict opinia autorilor: prof. Păştean Camelia  
                                                                                                                    prof. Chinţa Imelda 

Mențiune: 


