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Proiectul Erasmus+ KA101 Competențe 
europene pentru profesorii din grădinițe

• Cod referință proiect: 2019-1-RO01-KA101-062678
• Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+
• Buget aprobat: 15.840 euro
• Perioada de desfășurare: 01.09.2019 – 31.08.2020
• Scopul proiectului:

Promovarea dezvoltării permanente a resurselor umane în vederea 
desfășurării procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat.



CURS 1
STRATEGIES FOR IMPROVING CLASSROOM ATMOSPHERE AND STUDENT 

MOTIVATION IN SCHOOLS: A MODERN CHALLENGE FOR TEACHERS
23-29 noiembrie 2019

CURS  2
INNOVATIVE SKILLS IN ICT THROUGH COLLABORATIVE AND PROJECT-BASED 

TEACHING AND LEARNING
29 februarie – 06 martie 2020

CURS 3
LET’S MAKE OUR SCHOOL MORE INTERNATIONAL, EUROPEAN PROJECT PLANNING, 

DESIGN, MANAGEMENT AND FUNDING UNDER ERASMUS+
25-31 iulie 2020



Exemple de bune practici

În urma participării la mobilitatea „Innovative Skills In ICT
Through Collaborative And Project-Based Teaching And Learning”, în
Alcalá de Henares – Madrid – Spania, cadrele didactice Torcică
Gheorghița și Nițoi Beatrice Andreea au diseminat informații utile cu
privire la utilizarea instrumentelor TIC în activitățile didactice, printre
acestea numărându-se și platforma educațională ClassDojo.

În contextul actual, generat de mutarea procesului instructiv-
educativ în mediul on-line, cadrele didactice Stan Ana – Maria și Nițoi
Beatrice – Andreea, împreună cu doamna director Torcică Gheorghița,
începând cu data de 18.03.2020, au pilotat implementarea platformei
ClassDojo la nivelul unei grupe de preșcolari din unitate.



Ce este ClassDojo?

• Class Dojo se adresează în principal grupelor din învățământul
preșcolar și claselor din învățământul primar. Poți comunica, vizualiza
informații, comenta și partaja fișiere în formatul standard al oricărei
rețele de Social Media. Bineînțeles, ai și partea de mesagerie privată.

• Este o platformă interactivă, care permite adăugarea unor
comportamente specifice grupului cu care lucrezi, pe care le urmărești
și pe care le punctezi sau le depunctezi.



• În această aplicație se pot invita părinți. Fiecare părinte vede doar
contul propriului său copil. Atunci când copilul primește puncte,
părintele primește o notificare.

• Dincolo de asta, aplicația generează un raport de activitate pentru
diversele acțiuni sau task-uri pe care cel mic le face zi de zi. Există
inclusiv un sistem interactiv de raportare pentru săptămâna curentă,
cea trecută și ultimele două săptămâni, în care poți vedea un status per
activități – Positive, Neutral sau Need Work.



Cum realizăm procesul de predare?

• Pentru a încărca o activitate de
lucru, accesăm fila Portofolios și
click pe Create activity.

• Descriem activitatea și pașii de
lucru, iar elevii au opțiunea de a
răspunde cu text, înregistrări
video, fotografii sau desene.





Cum se realizează învățarea?

• Elevii se pot conecta atât pe laptop, cât și pe telefon/tabletă. Accesează
fila Portofolio și selectează activitatea de lucru primită. În cazul
preșcolarilor, aceștia primesc ajutor din partea părinților pentru
înțelegerea și rezolvarea sarcinilor de lucru.

• Sarcinile de lucru sunt clare, concise și accesibile tuturor elevilor sau
preșcolarilor.





Evaluarea în ClassDojo

• În fila Portofolio din meniu, se accesează portofoliul fiecărui elev.
Acesta conține toate activitățile de lucru ale elevului. Profesorul poate
lăsa comentarii prin care se verifică munca elevului (încurajări,
explicații suplimentare etc).

• De asemenea, elevii pot primi feed-back oricând de la profesori, din
fila Classroom, click pe numele unui elev.





Activități în ClassDojo







Avantajele utilizării ClassDojo

• Siguranța datelor personale – fiecare părinte are acces doar la contul
propriului copil.

• Accesibilitate – platforma este ușor de utilizat, are o interfață plăcută
utilizatorului și poate fi folosită atât pe laptop, cât și pe telefon/tabletă.

• Este o platformă gratuită.
• Este distractivă pentru elevi/preșcolari – fiecare elev are un avatar (un

monstruleț haios). Acesta poate fi personalizat pe măsură ce elevul
primește mai multe puncte. Aceasta fiind chiar și o formă de a-i
motiva pe elevi.



Bibliografie

• Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale, Diseminarea rezultatelor 
Erasmus+, iulie 2019, București

• Ghid de management al proiectelor Erasmus+ de mobilități în 
domeniul educației școlare /educației adulților

• https://www.classdojo.com/

https://www.classdojo.com/


Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.
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