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La 1 octombrie 2018 au debutat activitățile proiectului ”Metode inovatoare și aplicative în 

învățarea bazată pe muncă” (”IN.APP.ME. WBL” project - Innovative and Applicative Methods in 

Work Based Learning) în cadrul programului Erasmus +, Acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice 

pentru susținerea inovării.  

Prima întâlnire a fost găzduită de Universitatea Haaga Helia, Universitatea de Științe Aplicate, 

în perioada 22-23 noiembrie 2018, în scopul de a asigura o dezbatere, un dialog între parteneri cu 

privire la definirea strategiilor și instrumentelor de coordonare, monitorizare și evaluare și definirea 

indicatorilor de măsurare a rezultatelor proiectului. Cu această ocazie s-a organizat și o sesiune de 

lucru pentru a împărtăși rezultatele activităților premergătoare A3 (chestionare/ interviuri aplicate 

elevilor și profesorilor privind învățarea bazată pe muncă) și pentru conceperea cadrului de bază al 

curriculumului.  

Au fost două zile pline, cu un program bine stabilit de către coordonatorul proiectului, 

Ilmiolavoro srl: prezentările partenerilor, discuții privind rezultatelor interviurilor realizate de școlile 

implicate în proiect, stabilirea metodelor ce vor fi aplicate grupului țintă de elevi, structura 

curriculumului, activități și instrumente de diseminare, planul de monitorizare și evaluare, semnarea 

acordurilor de parteneriat. Gazdele au fost la înălțime, prin ospitalitatea oferită și căldura relațiilor de 

lucru: colaborarea este, pentru finlandezi, modul de a rezolva orice problemă. Am fost invitați să 

vizităm o parte din clădirea imensă care adăpostea Universitatea și să luăm pulsul vieții studențești în 

Start-up School, școala pentru antreprenori, unde, o dată în plus, am descoperit cum funcționează 

această învățare bazată pe muncă.  Am fost și noi elevi și am lucrat, îndrumați de echipa de proiect 

din Helsinki, folosind metoda ”Learning Cafe”. Am analizat avantajele și inconvenientele metodelor 

propuse pentru aplicare la clasă: metoda proiectului, rezolvarea de probleme, învățarea mixtă, 

învățarea bazată pe simulare. 

          


