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FUNDAȚIA EUROED Iași, în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic 

George Tofan Suceava, în calitate de partener, au organizat în data de 29 Ianuarie 

2020, începând cu ora 12:00, în Sala Mare a CCD Suceava, Atelierul cu numărul 1 - 

„Metode și Tehnici de îmbunătățire a activității didactice”, activitate organizată 

în cadrul proiectului ”DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați - Intervenții pentru 

Combaterea Abandonului școlar Timpuriu”, proiect cofinanțat de Fondul Socia 

lEuropean prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

 
 



 

Atelierul are loc în cadrul activității A1.4 Facilitarea schimbului de cunoțințe, 

metode și bune practici pentru creșterea calității procesului educțional în școlile 

ținta. Persoanele din grupul țintă din cele 5 unități școlare defavorizate urmează să 

participe la 10 activități de sprijin intercolegial, de tipul atelierelor de 

lucru/schimburi de experiență pentru dezvoltarea capacității celor 120 de cadre 

didactice și personal de sprijin de a asigura accesul la un învățământ de calitate 

pentru elevii și preșcolarii defavorizați.  

 

Ateliere de lucru se vor desfășura în Suceava și vor avea tematici diferite, 

stabilite pornind de la nevoile grupului țintă identificate pe parcursul implementarii 

și vor avea în vedere temele secundare FSE și principiile orizontale.  

 

CEI MAI BUNI PROFESORI SUNT ACEIA CARE ÎȚI ARATĂ UNDE 

SĂ PRIVEȘTI, DAR NU ÎȚI SPUN CE VEI VEDEA 

 

 

25 de cadre didactice ale Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava au 

participat la Atelierul cu numărul 1 - „Metode și Tehnici de îmbunătățire a activității 

didactice” organizat în cadrul proiectului Dedicat. Facilitatorul acestui Atelier a fost 

dna Simona Hultoană, care a prezentat informații noi și atractive de îmbunătățire a 

activității didactice. Au mai participat din partea Fundației EuroEd Responsabiliul de 

Organizare Activități – Colibaba Cintia, dar și Leonte Valeria -Coordonator Activități 

Partener și Duminica Traian - Coordonator Formare, din partea Casei Corpului 

Didactic George Tofan Suceava. Atelierul a durat 6 ore, cu trei pauze. 



 

 
Structurat pe câteva capitole importante: teme de abordat în lucrul cu copiii,  

activități de pregătire pentru viață a elevilor, tehnici eficiente de predare, limbajul 

non-verbal, stiluri de comunicare, bariere în calea comunicării. Jocurile de rol și alte 

exerciții de comunicare au fost extrem de apreciate de audiență și au pregătit 

terenul pentru discuții deschise și oneste despre diversele piedici în activitatea 

didactică de succes. 

 

 

 

 

 

 

Participanții au primit mape cu materiale pregătite de către beneficiar și 

partener. Atelierul a fost evaluat de către participanți, în medie, cu nota maximă, 

iar prestația facilitatorului a fost extrem de lăudată. 



 

 

   
 
 

ATELIERUL 2 VA AVEA LOC PE 25.02.2020 LA CCD SUCEAVA 
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