
Coordonatorii proiectului : 
- prof. Alfred Wiecken, consultant pentru limba germană, al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România;
- Forumul Democrat al Germanilor din România. 

Participanţi: 
România - 9 profesori, prof. Elena Dumbravă, Colegiul Naţional "Decebal";
Gemania - 10 profesori ai landului NRW  - Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, 
Dormagen, Germania

Scopul proiectului: 
- cunoaşterea sistemului de învăţământ şi a unor activităţi şcolare şi 
extraşcolare în diferite şcoli din landul NRW- Germania;
- stabilirea unor parteneriate între profesori şi/sau şcoli din Germania şi 
România.

Locul şi perioada de desfăşurare: 
Nordrhein-Westfalen; Bertha-von-Suttner-Gesamtschule; 14-29 august 1999.

Descrierea activităţilor :
Proiectul a inclus în principal asistenţa profesorilor - oaspeţi din România la ore 
de curs din toate ariile curriculare, participarea la alte activităţi pedagogice care 
îi vizează exclusiv pe profesori, cum ar fi consfătuirile lunare dintre direcţiunea 
şcolii şi profesorii de specialitate, la care s-au discutat şi dezbătut în mod 
deschis şi colegial atât problemele, propunerile şi experienţele deja avute ale 
profesorilor, cât şi planificarea diferitelor activităţi şcolare şi extraşcolare 
organizate împreună cu elevii.

 

Organizatorul cursului: 
Centrul Cultural German, Institutul Goethe, Bucureşti.

Locul şi perioada de desfăşurare: 
Chişinău, Republica Moldova, 14 – 20.06.1998.

Participanţi: 
profesori de limbă şi literatură germană din Republica Moldova şi România; 
prof.Elena Dumbravă, Colegiul Naţional "Decebal". 

Tema seminarului: 
 Metodica predării limbii germane ca limbă străină.

Activităţi desfăşurate:
- cursuri de perfecţionare;
- elaborarea unor proiecte didactice;
- simularea unor activităţi didactice;
- analiza proiectelor didactice şi a 
activităţilor prezentate;
- evaluarea şi autoevaluarea activităţilor 
desfăşurate;

Ausbildungspartnerschaft – Hospitation           

Metodica predării limbii germane ca limbă străină
 curs de perfecţionare metodico – didactică pentru profesorii 

care predau limba germană ca limbă străină

Panou realizat în timpul
unei activităţi didactice

Cabinet metodic

Desfăşurarea unei activităţi didactice



Locul şi perioada desfăşurării: 
Goethe-Institut Frankfurt am Main, 01. 09. – 22. 10. 1998

Participanţi:
Profesori care posedă cunoştinţe de limba germană;
Prof. Elena Dumbravă - Colegiul Naţional "Decebal".

Descrierea activităţilor: 
- cursuri de literatură germană; 
- vizitarea unor muzee, biblioteci, teatre , redacţii ale unor publicaţii centrale şi 
locale, vizitarea redacţiei ziarului “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a 
întreprinderii BMW – Rolls-Royce, a expoziţiei de fotografie artistică din incinta 
DG Bank, a gradinii botanice “Palmengarten”;

Obiectivele cursului: 
- îmbogăţirea cunoştinţelor de literatură germană;
- cunoaşterea unor aspecte ale culturii şi civilizaţiei germane;
- dezvoltarea spiritului de toleranţă faţă de alte culturi şi civilizaţii.

Curs de perfecţionare pentru profesorii
de limba şi literatura germană 

Coordonatorii proiectului:
Centrul pentru Formarea în Limba Germană Mediaş
Ministerul Educaţiei Naţionale
UFR Heimvolkshochschule Sambachshof 

Locul şi perioada de desfăşurare: 
Sambachshof, UFR HVHS, 97631, Bad Konigshofen, 27.10 – 05.11.2000

Participanţi:
România – 28 de învăţători/profesori din şcolile cu predare în limba germană; 
prof. Elena Dumbravă - Colegiul Naţional "Decebal"; 
Germania – învăţători din diferite şcoli germane din Gottinger, Burgstadt, Bad 
Konigshofen, Munchen şi Wurzburg.

Obiectivele seminarului:
- predarea interdisciplinară şi dezvoltarea unei viziuni globale şi multilaterale a 

învăţătorilor/profesorilor şi implicit a 
elevilor asupra unor elemente 
particulare de studiu;
- aplicarea practică a unor metode noi, 
interesante de predare interdiscipli-
nară -  ateliere de lucru;
- asocierea unor informaţii predate cu 
realitatea înconjurătoare;
- stimularea cadrelor didactice din 
şcolile cu predare în limba germană de 
a introduce noi metode de predare, 
astfel încât procesul de învăţământ  să 
devină mult mai atractiv şi eficient.

Predarea interdisciplinară
în şcolile primare

Prof. Elena Dumbravă 
în timpul unei activităţi

Participanţi la cursul de perfecţionare

Expoziţie cuprinzând produsele
finale ale proiectului
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