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RAPORT DE ACTIVITATE
la data de 01.12.2020
1. Unitatea școlară: Liceul Teoretic "Ion Gh. Rosca" Osica de Sus
2. Titlul proiectului și perioada de implementare: Geleceğimizi kodluyoruz (Coding our
future) 2019-1-TR01-KA229-075962_3, 2019-2021
3. Parteneri:
 Sehit halit yasar mine Ortaokulu, Adana, Turcia - coordonator


IIS" Vincenzo Cardarelli", Tarquinia, Italia



Fundacion San Juan y San Pablo, Ibi, Spania

4. Enumerați activitățile realizate în proiect în anul școlar 2019-2020, descriind succint
fiecare activitate, inclusiv mobilitățile, și data realizării (în cazul în care o activitate nu a fost
realizată conform graficului proiectului, vă rugăm să argumentați!):
În luna septembrie 2019 am lansat proiectul, publicând informații pe site-ul liceului, pagina de
facebook, am deschis un proiect e-twinning.
În luna octombrie am realizat procedurile pentru selecția profesorilor din echipa de
implementare și a elevilor din grupul țintă și am constituit echipa de proiect. De asemenea s-a
desfășurat competiția pentru alegerea unui logo al proiectului, am realizat pliante de infomare, rollup și banner. Am organizar acticități cu ocazia Zilelor Erasmus: postere, colaje.
Am elaborat planurile de implementare, diseminare, monitorizare și evaluare.
În luna noiembrie am avut întâlnire informativă cu elevii și părinții elevilor din proiect, am
selectat elevii și profesorii care au participat la mobilitatea C1 în Tarquinia, Italia. În această
întâlnire am discutat despre țara destinație, cultură, climat și alimentație, precum și probleme
organizatorice (procuri notariale, bilete de avion).
În peroada 24-30 noiembrie s-a desfășurat primul schimb de elevi în Tarquinia, Italia, la care
au participat 4 profesori: Tanislav Lavinia – coordonator, Tanislav Tony, Enuș Viorel și Nițu
Emanuel și 8 elevi: Dincu Claudiu, Fărcășanu Alexandru, Trușcu Delia, Tocaru Bianca, Andrei
Simona, Săftoiu Marius, Săftoiu Alexandru și Săftoiu Cătălin. Agenda întâlnirii a fost următoarea:
- Deschiderea festivă la școală, primirea oaspeților de către directorul școlii, vizitarea
instituției
- Prezentarea școlilor partenere – fiecare delegație și-a prezentat școala, țara, sistemul de
educație, cultura
- Prezentarea proiectului și a activităților proiectului
- Vizită în orașul medieval Tarquinia
- Seminar „Scratch” – elevii ajutați de profesori au exersat codarea în scratch
- Workshop – „Activități specifice pentru dezvoltarea gândirii critice”
- Vizită în Tuscania
- Seminar despre metode avansate de programare
- Seminar – „Teorema Bohm Iacopini”
- Vizită culturală la Saline
- Vizită la Muzeul Etruscan și Necropolis
- Ceremonia de încheiere, chestionare, evaluare culturală.
În luna decembrie a avut loc un atelier pe tema mobilităților pentru elevii din școală, o

diseminare a mobilității din Tarquinia în care elevii și profesorii participanți au împărtășit
experiențele din mobilitate, am vizionat prezentări power point și filmulețe din mobilitate.
În luna ianuarie 2020 am organiat un concurs de jocuri create în scratch, inițiatorii fiind
elevii participanți la mobilitatea C1, am creat Colțul Erasmus și o mascotă a proiectului.
În luna februarie a avut loc activitatea „Să învățăm să codăm”, la care toți elevii din proiect
au participat, făcând astfel primii pași în codare, am dicutat despre codurile QR, cum putem obține
o imagine fără a fi copiată din carte sau reprodusă din memorie, ci folosind un cod.
În luna martie 2020 am început pregătirea mobilității din Romania, școala noastră fiind
gazda întâlnirii de proiect C2, însă, în contextul actial al epidemiei de Covid acestă mobilitate a fost
amânată în urma discuțiilor cu partenerii din proiect. Data la care va fi reprogramată o vom stabili
de comun acord, ținând cont de evoluția pandemiei. În urma discuțiilor avute cu coordonatorii din
țările partenere am stabilit prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu încă un an de
zile, urmand ca țara coordonatoare – Turcia să facă demersurile.
Ca urmare a trecerii la învățămământul online, începând din luna aprilie am creat pe
platgorma G-suite a liceului proiectul „Coding our future” ca și curs, la care s-au înscris toți elevii
din proiect și am invitat toți profesorii din echipa de proiect și pe directorul unității. La curs se
regăsesc materiale despre proiect, iar pe 9 mai, de Ziua Europei, am avut prima activitate online în
care elevii au completat chestionare despre Europa și semnificația zilei de 9 mai.
În luna octombrie 2020 am organizat zilele Erasmus în care am prezentat o retrospectivă a
proiectului și am vizionat materiale despre programul Erasmus.
În luna noiembrie, tot pe platform online, elevii au participat la activitatea „Let’s code with
scratch” în care elevii mai avansați au oferit suport elevilor din proiect pentru codarea în Scratch.
Tot în luna noiembrie, tot prin intermediul platformei Classroom, elevii au fost invitați să creeze un
desen într-un cod QR, folosind un soft specializat, activitatea numindu-se „QR Arts”.
Pentru luna decembrie ne propunem să realizăm un schimb electronic de felicitări de
Crăciun cu partenerii din proiect.
5. Ce procentaj din suma alocată a fost cheltuită pentru activități și mobilități în primul
an de desfășurare a proiectului: 29 %
6. Câți elevi și câte cadre didactice au participat la activitățile proiectului?
La activitățile locale au participat elvevii din grupul țintă-34 și 12 profesori
7. Câți părinți au participat la activitățile proiectului?
12 părinți au participat la activitățile desfășurate în școală.
8. Unde și când ați făcut activități de diseminare și valorizare a activităților din proiect?
Detaliați!
- Am participat pe 19.02.2020 la săptămâna DEOR la Școala Gheorghe Magheru
Caracal unde am prezentat proiectul Coding our future.
- Pe 28.02.2020 am prezentat la Conferința Internaționala „Promoting Quality
Educationa through Educational Project” organizată de Liceul Tehnologic UCECOM
Spiru Haret Craiova și CCD Dolj lucrarea cu tema „Stem și limba engleză în
proiectele Erasmus”.
- Am publicat un articol despre implementarea proiectului în școala noastră în revista
Rădăcini
- Permanent, diseminarea se face:
o Pe pagina liceului http://liceulosica.ro/
o Pe pagina web a proiectului
https://codingourfuture253876960.wordpress.com/
o Pe blog http://coding-our-future.simplesite.com

o
o

Pe Facebook https://www.facebook.com/groups/2440767906154373/
Pe Instagram

Coordonator de proiect,
Prof. Tanislav Lavinia

