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METODA MOZAIC

 1.Se formează grupe de 2-5 elevi. Fiecare grupă trebuie să aibă aceeași dimensiune.

 2. Toată lumea primește subiectul complet care trebuie studiat.

 3. Fiecărui membru al grupului i se atribuie responsabilitatea pentru o tema din cadrul subiectului, în care
va deveni „expert”. Experții încep să-și studieze subiectul în liniște, în grupul lor.

 4. Apoi, elevii responsabili pentru aceiași sub-tema se întâlnesc în grupuri de „experți” pentru a discuta
subiectul, a-l analiza și a învăța împreună.

 5. Se întorc apoi la grupul lor pentru a-i învăța pe membrii grupului la ce au lucrat împreună cu co-
experții lor.

 6. În cele din urmă, o evaluare a ceea ce a fost învățat se face printr-o hartă conceptuală, o prezentare de
grup sau teste individuale care contribuie la scorul echipei.





LE PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE

LA PROVENCE
CLASA A XI-A

 Exercițiu:

 Sistemul este learning by doing ( învățăm prin aplicare). Așadar, tema generală este : LA PROVENCE.

 Grupul de experți 1: Istorie. Care este istoria regiunii?

 Grupul de experți 2: Geografie. Unde este situată regiunea?

 Grupul de experți 3: Activități. Ce atracții și monumente trebuie să viziteze turiștii?

 Grupul de experți 4: Bucătăria provensală. Care sunt preparatele specifice?

 Organizare:

 Etapa 1 - 15 minute de cercetare individuală în grupul fiecăruia.

 Etapa 2 - 20 de minute partajând și discutând cu grupul de experți

 Etapa 3 - 25 de minute de predare în cadrul grupurilor inițiale

 Etapa 4 - Testare și / sau prezentare de grup



 Beneficii:

 Elevii sunt angajați activ cu materialul, fac cercetări, apoi prezintă

 Elevii dezvoltă abilități de responsabilizare, auto-predare și predare de la egal

la egal

 Fiecare elev dezvoltă expertiză și are contribuie cu ceva

 Contribuțiile fiecărui membru al grupului sunt evaluate în mod egal

 Dezvoltă gândirea critică - decid ce întrebări să le adreseze colegilor pentru ca

aceștia să învețe de la ei.

 Studiile arată că elevii care învață prin această metodă depășesc alte grupuri, ca performanta. 



DESIGN THINKING- GÂNDIREA PROIECTIVÃ-

LUAREA DE DECIZII PRIN COLABORARE

Design Thinking în educaţie are patru dimensiuni: 

Cunoştinţe (ceea ce trebuie ştiut şi înţeles), Abilităţi

(cum trebuie folosită această informaţie), Caracter (cum 

să te comporţi şi să interacţionezi cu lumea din jurul 

tău), şi Ştiinţa de a învăţa (cum să reflectezi şi să te 

adaptezi prin învăţare şi creştere continuă). 



CARACTERUL—Prin construirea caracterului se

dezvoltă o fundaţie pentru o învăţare

continuă. Pentru Caracter există trei

calităţi principale:

•Încrederea Creativă—un termen introdus de

Tom şi David Kelly, pionieri ai fenomenului

de Design Thinking, se referă la o abordare

optimistă a lucrurilor, care are la bază

dezvoltarea continuă şi mai ales credinţa

că poţi schimba lucrurile din jurul tău.

•Adaptabilitate—abilitatea de a fi flexbil

şi a te putea adapta la circumstanţe şi

diferite medii. Aceasta este o trăsătura de

bază a oricărui inovator!

•Conştientizare culturală şi socială—

trebuie să fii capabil să rezolvi probleme

din domenii de care, fie nu eşti conştient,

fie nu eşti interesat. Prin aprofundarea a

astfel de principii vei reuşi mereu să

înţelegi problema cu care ai de face pentru

a fi capabil să o rezolvi.



ABILITĂŢI—Autorul articolului prezintă trei abilităţi

pe care el consideră că procesul de Design Thinking le

dezvoltă cel mai mult.

•Gândire critică/Rezolvarea de probleme—Design

Thinking este o abrodare care are omul la bază şi este

menită să rezolve probleme, oricât de complivate sau

vagi ar fi acestea.—Mereu trebuie să pui întrebări şi

să gândeşti analitic.

•Creativitate—Adepţii Design thinking considera că

toţi ne naştem creativi, însă acest lucru nu este

suficient, creativitatea trebuie exersată şi

practicată.

•Colaborare—Problemele pot fi rezolvate cel mai bine

prin colaborare, mai ales prin colabborarea dintre

oameni cu backgrounduri şi perspective cât mai

diferite.



ŞTIINŢA DE A ÎNVĂŢA—Aceasta este temelia unui proces

continuu de învăţare, pe întreg parcursul vieţii unui

individ, promovând astfel dezvoltarea continuă. Ea are trei

caracteristici principale:

•Curiozitate şi Motivaţie—Aceste caracteristici stau la baza

învăţării continue. Trebuie să fii conştient că nu ştii tot

şi,trebuie să fii mereu preocupat de ceea ce poţi învăţa în

continuare, pentru a-ţi atinge scopurile sau idealurile.

•Reflecţie—O abordare ce are la bază gândirea critică asupra

a ceea ce faci şi, mai ales, asupra a ceea ce vrei să faci.

Trebuie să ştii foarte bine unde eşti pentru a şti unde te

îndrepţi!

•Răbdare—Aici e de la sine înţeles. Design thinking presupune

că, până să ai cu adevărat succes, trebuie să greşeşti. De

multe ori! Iar dacă nu ai suficentă răbdare şi nu ştii cum să

accepţi aceste greşeli şi să înveţi din ele, nu vei ajunge la

rezultatul dorit.



EXERCIȚIU

Scrieți provocările activității didactice pe un post-it .

Împărtășiți-vă problemele cu grupul și alegeți fiecare câte una.

Brainstorming- împreună: găsim soluții 

Diferențiați soluțiile reale și practice

Plan de acțiune: pe termen scurt, mediu și lung.

Clasa a X-a : S’engager, ça change la vie

Dezbatere: Credeți că voluntariatul vă poate aduce vreo satisfacție în 
plan personal?

Competența vizată: exprimarea orală



 METODOLOGIE CARE PERMITE ELEVILOR SĂ DOBÂNDEASCĂ CUNOȘTINȚELE ȘI ABILITĂȚILE 

CHEIE ALE SECOLULUI 21 PRIN DEZVOLTAREA DE PROIECTE CARE SĂ RĂSPUNDĂ PROBLEMELOR 

DIN VIAȚA REALĂ.

- ELEVII DEVIN PROTAGONIȘTI AI PROPRIEI LOR ÎNVĂȚĂRI.

-DEZVOLTĂ AUTONOMIA ȘI RESPONSABILITATEA.

-SARCINA PROFESORULUI ESTE SĂ-I ÎNDRUME ȘI SĂ-I SPRIJINE.

-CU PROIECTELE, ELEVII LUCREAZĂ CU CONȚINUT PE CARE L-AU ÎNVĂȚAT DEJA. ÎN PBL, EI 

ÎNVAȚĂ PRIN PROIECT.

-UN PROIECT CLASIC POATE DURA O ORĂ. PBL POATE DURA MAI MULTE LECȚII / SĂPTĂMÂNI.

-PBL ABORDEAZĂ O PROBLEMĂ DIN LUMEA REALĂ.

-PROFESORUL DEVINE UN TOVARĂȘ ÎN ACEST PROCES DE ÎNVĂȚARE.

-PROIECTUL FINAL ESTE PREZENTAT ÎN AFARA CLASEI, DE EXEMPLU, PROFESIONIȘTI ÎNTR-UN 

DOMENIU CONEX ( EX. DOMENIUL FINANCIAR, TEHNIC, PROTECTIA MEDIULUI)

PEDAGOGIA PROIECTULUI

PBL – PROJECT BASED LEARNING



ETAPE

Selectarea subiectului

Alocarea echipelor

Explicația proiectului sau provocarea finală

Planificare

Investigație

Analiză și sinteză

Dezvoltarea proiectului

Prezentarea proiectului

Evaluare și autoevaluare



Exemplu de proiect

De unde vine energia pe care o

consumăm acasă?

Elevii ar trebui să indice utilizările

respectivei energii și, dacă este

posibil, să indice soluții pentru a

reduce consumul de energie.



VIVRE EN ÉCOLOS

CLASA A X-A

 STABILIM O TEMA PE CARE O VOM 

DEZVOLTA PE TOT PARCURSUL

SEMESTRULUI AL II-LEA : 

 PROTECTIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

 ELEVII ALEG UN SUBIECT PENTRU 

ACEASTĂ TEMĂ:

 COLECTAREA SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR

 PROTEJAREA SPECIILOR 
AMENINȚATE CU DISPARIȚIA

 CALITATEA APEI ȘI SĂNĂTATEA 

NOASTRĂ



LE FRANÇAIS AU SENS PROPRE

https://www.aflyon.org/actualites/le-francais-dans-

le-monde/

https://www.aflyon.org/actualites/le-francais-dans-le-monde/


CURIOUS CATS
CONCEPTUL DE ASCULTARE ACTIVĂ



ASCULTĂ UN COLEG CARE VORBEȘTE TIMP DE 3 

MINUTE DESPRE CEA MAI FRUMOASĂ VACANȚĂ , 

FĂRĂ SĂ ADRESEZI ÎNTREBĂRI, ÎNCERCÂND SĂ 
REȚII CÂT MAI MULTE INFORMAȚII.
EXERCITIU PENTRU COMPETENȚA DE EXPRIMARE ORALĂ.



METODA MANDALA
REPREZENTARE IN FORMAT COLAJ

CLASA A IX-A 

EXERCIȚII DE EXPLOATARE A TIMPULUI VIITOR/ CONDIȚIONAL PREZENT

COLAJUL POATE FI REALIZAT SI ELECTRONIC

COMPETENȚA VIZATA- EXPRIMAREA ORALA PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL

Obiective

Scopuri

Dorințe

Cum învăț?

Competențe, abilități, 
resurse.

Ce mă împiedică să îmi 
ating scopul?

Care sunt limitările?

Ce mă face fericit?

Cine mă sprijină?

Ce îmi dă energie?



CADRANUL I-VIZIUNEA(CE IŢI PROPUI SA FACI)

CADRANUL II-RESURSE(COMPETENŢE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI)

CADRANUL III-LIMITE(POSIBLE OBSTACOLE PE CARE LE ÎNTÂMPINI)

CADRANUL IV-SOCIO-EMOȚIONAL(CE MĀ FACE FERICIT)



ZIUA 1- SĂ NE PREZENTĂM



ZIUA 2- DESIGN THINKING



VIZITA CULTURALĂ, ALĂTURI DE UN 

GHID ENTUZIAST



ZIUA 3 – METODA PROIECTULUI ( PBL)



ZIUA 4 – INVATAREA PRIN

COOPERARE

METODA MANDALA



ZIUA 5-

EVALUAREA SI ACORDAREA DIPLOMELOR



SURPRIZA ZILEI-
LECȚIA DE PAELLA



CÂȘTIGĂM CONCURSUL DE PAELLA



O EXPERIENȚĂ DE FORMARE 

PROFESIONALĂ UNICĂ, CU METODE 

INOVATOARE, O ECHIPA MINUNATĂ,

UN TEAM BUILDING VALOROS, O 

DESCOPERIRE CULTURALĂ 
EXCEPȚIONALĂ, O REUȘITĂ IN PLAN 

PERSONAL.  
CU RECUNOȘTINȚĂ!

gratitude



DISEMINARE PROIECT

OCTOMBRIE 2021



DISEMINARE PROIECT



DISEMINARE PROIECT



DISEMINARE PROIECT

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului

(autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive 

Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate 

răspunzătoare pentru acestea.


