
Activități de tip job shadowing la Institut Barres I Ones din Badalona, Spania 

 

 

”În perioada 6-10 februarie 2023, un grup de șase 

profesori de la Colegiul Național ”Nicu Gane”, Fălticeni 

au participat la activități de tip job shadowing din cadrul 

Acreditării Erasmus+ SCH, contract nr. 2022-1-RO01-

KA121-SCH-000061944, în colaborare profesori și elevi 

ai Institutului Barres I Ones,  Badalona, Spania.  

A fost o experiență deosebită avându-se în vedere 

multitudinea de activități în care au fost implicați 

profesorii din 

ambele țări 

pe tema 

digitalizarea 

procesului educativ,  ambele părți familiarizându-se 

cu diferite metode interactive folosite în activitățile 

școlare ce demonstrează existența unor  reale 

abilități de comunicare, respectiv de utilizare a 

noilor aplicații digitale, atât de necesare în această perioadă. Nu doar că au fost teoretizate noile 

aplicații și programe digitale (wordwall, canva, animated etc.), dar au existat sesiuni de bune 

practici în care au fost aplicate, dovedindu-și din 

plin utilitatea prin integrarea în propriu curriculum.  

Pentru o însușire mai eficientă și rapidă a 

unor aplicații digitale (Flipgrid, Quizalize, Nearpord, 

Edpuzzle, Plotagon), profesorii au participat la 

câteva lecții interactive din mediul online pe teme 

diverse, între  care pot fi amintite, efectele globale 

ale poluării, redactarea unui email în limba engleză, 

piața financiară-avantaje și dezavantaje. Cooperarea dintre profesorii din ambele țări a fost de 

bun-augur deoarece a presupus, printre altele, exersarea abilităților de socializare și de 



comunicare în limba engleză, un real schimb intercultural  și o familiarizare cu variate tehnici și 

programe digitale, care reprezintă premisele unei colaborări de durată între cele două instituții de 

învățământ.  

Așadar,  participarea la acest 

proiect de tip job shadowing a 

reprezentat o etapă semnificativă în 

evoluția pe plan profesional  a 

cadrelor didactice în ceea ce 

privește aplicabilitatea resurselor 

digitale în procesul educativ, care, 

cu siguranță, își va găsi ecoul în 

viitoarele activități și experiențe 

educaționale.” (profesor Daniela 

Pavel, participant la mobilitatea din 

Badalona) 

”Colegiul Național ”Nicu Gane”, Fălticeni beneficiază de programul de Acreditare 

Erasmus+ pentru domeniul School Education până în anul 2027, obiectivele proiectului fiind 

îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor, implicarea în activități de tip outdoor a 

elevilor și dezvoltarea competețelor de comunicare asertivă pentru a combate fenomenul de 

bullying din mediul școlar și virtual. Pentru anul școlar 2022-2023, cererea de finanțare include 

atât mobilități de grup ale elevilor, cât și cursuri de formare și activități de tip job shadowing 

pentru profesori. Astfel, conform planului de activități, în acest an vor beneficia de programul 

Erasmus+ 35 de elevi și 20 de profesori  din școală. Până acum au fost deja în Polonia 5 elevi și 

un profesor, urmând ca până la sfârșitul lunii august să se încheie toate activitățile propuse.” 

(profesor Viorica Bența, coordonatorul proiectului).  

 


