
„Digital Media in Multicultural Education” – curs de formare în Portugalia 
 
În perioada 16-21 septembrie, s-a desfăşurat la Sesimbra, în Portugalia, cursul de formare 
continuă întitulat „Multimedia în educaţia multiculturală”, la care  au participat doi profesori 
români, unul dintre ei fiind subsemnata, prof. Rodica Zimbru de la Şcoala Gimnazială  nr. 10 
Suceava, celalalt, prof. Cristina Comaniciu, din Alba Iulia. Cursul a fost organizat în cadrul 
programului de învăţare pe tot parcursul vieţii - subprogramul Grundtvig, finanţat de Comisia 
Europeană,  de către CREF – Centrul de Resurse, Educaţie şi Formare, cu sediul în Sesimbra, 
Portugalia, iar scopul lui a fost acela de a oferi cursanţilor informaţii şi de a le dezvolta 
competenţe de utilizare a unor softuri multimedia, în vederea utilizării lor în cadrul 
activităţilor la clasă.  
Programul cursului a cuprins pe de o parte aspecte legate de educaţia multiculturală, felul 
cum aceasta este parte a educaţiei la orice vârstă, iar pe de altă parte, cursanţii au învăţat să 
creeze materiale educative precum: afişe, colaje foto, filme din fotografii, cărţi digitale, 
materiale audio-video. Programele ICT care au făcut obiectul cursului au fost cu precădere: 
Foto Story şi Movie Maker, Autocolage, Flipping Book, Eclipse Crosswords, cărora li s-au 
adăugat E-Beam (un sistem de tablă interactivă) şi Active Inspire.  
În cadrul cursului, deşi am fost, din păcate doar trei participanţi, chiar şi în aceste condiţii, am  
avut posibilitatea de a face schimb de informaţii şi practici multiculturale, în ce priveşte 
sistemul de învăţământ, interculturalitate şi multiculturalitate, precum şi rolul pe care îl are 
multimedia în educaţie la orice vârstă.  
Fiecare temă prezentată şi discutată a constituit o nouă achiziţie în ceea ce priveşte utilizarea 
ICT pentru crearea de materiale didactice şi informaţionale. Am fost de-a dreptul fascinată de 
sistemul E-Beam, pe care l-am şi achiziţionat, de altfel, printr-un parteneriat încheiat cu 
CREF Sesimbra, şi pe care intenţionez să-l utilizez în activităţile de predare-învăţare şi în 
cele de formare şi de educaţie a adulţilor, în care sunt implicată. Acesta este un dispozitiv 
aparent simplu, de forma unui colţar, care se fixează pe un suport, se conectează la un 
videoproiector, iar programul de care dispune face ca suprafaţa pe care e fixat să se 
transforme în tablă interactivă. Poate fi utilizat la orice activitate, este portabil, spre deosebire 
de sistemul Mimio, pe care l-am utilizat, şcoala dispunând de două astfel de dispozitive. 
Presupune achiziţia unor cunoştinţe de bază în ceea ce priveşte utilizarea tablei interactive, iar 
lecţiile desfăşurate cu ajutorul lui pot fi motivante, atractive şi mai ales plăcute şi interesante. 
Pe de altă parte, programele precum Flipping Book, cu care se creează cărţi on-line – iar când 
spunem cărţi, spunem pagini care se mişcă şi chiar... foşnesc, Eclipse Crossword, care 
uşurează munca de creare a rebusurilor, ba poate fi folosit mai ales de elevi şi cu aceştia, 
Autocolage, care face postere din fotografii în câteva secunde sunt instrumente extrem de 
utile în activităţile cu elevii şi nu numai. Pot fi puncte de plecare în activităţi de formare a 
adulţilor, activităţi care pot schimba traiectoria profesională a acestora. 
(https://www.youtube.com/watch?v=s01cihPrzNk, 
https://www.youtube.com/watch?v=0HA8uLtmKf4) 
Consider că participarea mea la acest curs de formare, deşi a presupus absenţa de la ore şi 
suplinirea acestora de către colegi, cărora le mulţumesc pe această cale, este o valoare 
adăugată educaţiei ce se desfăşoară în şcoala unde lucrez, cu atât mai mult cu cât aceasta 
dispune de mijloace de a utiliza şi valorifica aceste cunoştinţe, pe care doresc din tot sufletul 
să le împărtăşesc celor interesaţi şi mai ales elevilor. 
Iata câteva dintre roadele muncii noastre: 



 
 

      


