Experiența Erasmus+ la Barcelona

Despre ce?
În primul rând a fost despre cum poți ține pasul cu elevii tăi în ceea ce privește folosirea
telefonului mobil și a altor dispozitive în scop educațional. Mai apoi a fost despre oameni din
locuri diferite, cu ocupații diferite, care provin din culturi diferite împărtășind cunoștințe și
experiențe. Și la final a fost despre cultură și civilizație catalană, despre arhitectura tipică
Barcelonei, despre Gaudi și Picasso.
Nu am fost nicio clipă lăsați să uităm că noi suntem cei care pregătim viitorii lideri și în
mâinile noastre stă puterea de a crește generații frumoase, generații care să aibă încredere în
forțele proprii, care să aibă credința că pot schimba lumea în bine.

Cu cine?
Am avut norocul de a fi o echipă eterogenă - noi, cele trei românce, profesoare de liceu,
un coleg cipriot – învățător și patru muzeografi polonezi, cu toții sub bagheta magică a unui
italian- Alessandro Pumpo- stabilit în Spania, vorbitor de engleză, franceză și ceva germană și
mare iubitor de sarmale. O echipă eterogenă cu același scop – viitorul care stă în generațiile pe
care le creștem și educăm.

Ce-am învățat?


Edpuzzle – https://edpuzzle.com/

-permite modificarea conținuturilor deja
existente prin adăugarea de itemi (diferiți)
în timpul filmulețelor educaționale
- folosește resurse din Youtube, Khan
Academy, National Georgraphic, TED și
alte site-uri, unele complet necunoscute
nouă



Coogle – https://coggle.it/

-pentru generare de diagrame, scheme, recapitulari: doar imaginația este limita

 Animoto – https://animoto.com/projects
- permite crearea de filmulete pe baza unor fotografii si nu numai
 Wevideo https://www.wevideo.com/
- ceva mai avansat decat Animoto și MovieMaker –permite suprapuneri de filme, poze,
coloane sonore
 Text2speech https://www.text2speech.org/
- folosit pentru transformarea textului scris în audio
 Canva -https://www.canva.com/
- pentru reviste, afișe, semne de carte, etc


Trello- https://trello.com/
-cea mai faină listă- ieri-azi-mâine

 Symbaloo - https://www.symbaloo.com/
- ține minte foarte bine adrese web pe care-ți dorești să le găsești repede, applet-uri,
site-uri, video, etc

Impresii la final…
“Am plecat spre o astfel de experiența cu gândul de a învața altceva. Și am reușit!
Am înțeles ca cea mai mare valorificare a elevilor noștri este câștigul prin idei noi. Și așa
am început începutul schimbării.
Datorită faptului ca universitățile ne ceartă că le trimitem de la liceu, elevi trași la indigo,
am înțeles că, pe lângă manualele plictisitoare, se pot creea diverse metode, derivate din lecție,
prin care să facem școala “fericită”, iar copiii să vină cu drag la ore. În acest fel, elevii vor avea
dorința de a se dezvolta pentru mâine și posibilitatea de a alege propria metodă de însușire a
materiei.
Focusarea pe observarea ideilor va ajuta la dezvoltarea responsabilității, iar viitorii
studenți să “ facă” și să nu rămână pasivi, complăcându-se în obișnuință și să urmeze efectul de
turmă.
Este esențial ca emoțiile să fie exprimate! De aceea, mixul dintre știință, tehnologie și
emoție trebuie să se ghideze după reguli stricte, care să canalizeze elevul către determinare, să
se simtă folositor, către experimental, dorință și creativitate. Curiozitatea joacă și ea un rol
foarte important și, de aceea, treaba noastră ca dascăli, este să îi stimulăm creator și creativ ori
de câte ori avem ocazia. Punându-și întrebări devin curioși, iar acest lucru ii diferențiază. Nu vor
mai fi fotocopii.
în acest curs, s-a amintit faptul că avem in mâinile noastre niște smaralde, ce necesită
șlefuire. De aceea, suntem obligați, într-un fel, să vedem clasa ca un singur trup cu mai multe
minți. Astfel, se vor obișnui să organizeze și să împartă cu ceilalți ceea ce știu ei, pentru a avea
succes împreună și nu separat. Important este să înțeleagă că principala funcție în viața este cea
de leader, însemnând împărtășire și nu funcția de șef, care înseamnă superioritate nejustificată
și atât.
Deci, regula de bază, pentru a avea elevi diferiți, este a se crea întrebări : înainte (prin
idei), in timpul (făcând un film video) și după activitatea avută la clasă (informație grafică și idei
de organizare). Astfel vor știi exact ce au făcut și după o anumită perioadă de timp.
Dacă nu e ordine, informațiile se pierd. Informațiile se centralizează.
In acest mod, elevii noștri pot fi șlefuiți, creând adevărate diamante cu adevărat
valoroase.”
Prof. Laura Vîje
“Cursul își propune dezvoltarea creativității și îmbinarea tehnologiei cu nontehnologia
prin utilizarea spontaneității. Trebuie arătată determinarea, dispunerea de a fi util, de a învăța
activ, și de a arăta deschidere către imaginație, de a fi deschis fără limite, curios. Fiind curioși
găsim resurse, observăm, acționăm.
Profesorul devine lider, construiește încredere, sparge reguli, gândește diferit, schimbă
minți și mediul. Profesorul observă, este empatic, are o gândire critică și creativă, ia decizii, își
asumă responsabilitatea, creează relații interpersonale. Cumva, profesorul unește tehnologia cu
emoția.”
Prof. Mihaela Rizoiu

”O astfel de experiență îți schimbă viața pentru totdeauna. Din toate punctele de vedere:
Profesional- un val de abordări diferite ale acelorași probleme vine să împrospateze și să confere
noi abordări situațiilor cu care te-ai mai întâlnit; ești ca un copil care și-a regăsit o jucărie
demult uitată prin vreun colț. Toate discuțiile converg la aceeași finalitate –copiii pe care-i avem
de șlefuit pentru a deveni liderii generațiilor viitoare, niște lideri bine pregătiți profesional,
emoțional, siguri pe ei și pe deciziile lor. E important ce informații transmitem dar, mai ales cum
transmitem și ce ecou au toate cuvintele, gesturile și știința pe care le picurăm în sufletele lor.
Cumva, trebuie să găsim calea cea mai simplă și mai eficientă de a ajunge la elevii noștri. Dacă
putem face asta folosind limbajul tehnologiei, adică limbajul care le este lor cel mai familiar, cu
atât mai bine.
Personal- ești mai îmbogățit cu experiențe, prieteni, abordări, scântei de civilizație, artă, cultură
(inclusiv gastronomică). Cred că o astfel de experiență te face nu doar un profesor mai bun ci și
un om mai bun.”
Prof. Contesina Rusu

