
PROCES VERBAL, 

încheiat azi, 07.02.2023, cu ocazia diseminării cursului Design Thinking, 

proiectul ”Without Borders, Without Boundaries” / 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 

finantat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2017-2024 

Diseminarea cursului s-a desfășurat online. Au fost prezenți cei 10 responsabili de 

cerc pedagogic al învățătorilor de la secția maghiară din județul Covasna. 

Responsabilii de cerc pedagogic vor transmite toate informațiile diseminate  tuturor 

învățătorilor, în cadrul activităților din ateliere și microcentre în cursul anului școlar 

2022-2023.  

 Diseminarea a fost efectuată de prof. Kocsis Annamária, fiind selectat să 

participe ca formator al CCD Covasna la această mobilitate.  

 D-na Kocsis Annamária a împărtășit grupei următoarele informații despre 

experiențele ei la acest curs: 

„În perioada 22-24 noiembrie 2022 am participat la cursul de Design Thinking 

din Oslo, Norvegia împreună cu încă doi formatori ai CCD Covasna. Pe parcursul 

cursului, am dobândit o perspectivă valoroasă, interesantă și am dobândit cunoștințe 

prin multiple activități, exerciții și experiențe referitoare la domeniul Design 

Thinking pe tema modului de a gestiona un proces . În cadrul cursului, am participat 

la mai multe provocări, exerciții. Aceste provocări au vizat planificarea, discutarea 

și evaluarea activităților, într-un mod colaborativ, cooperant. Cursul Design 

Thinking ne-a ajutat să înțelegem importanța descoperirii nevoilor beneficiarilor 

educației, astfel încât deciziile și planurile precise să se poate lua pe baza metodei 

centrate pe nevoile beneficiarilor, luând în considerare fiecare aspect al grupului 

țintă. Ne-am dat seama, de asemenea, de importanța unui principiu circular de bază 

în ceea ce privește procesele, care se bazează pe acțiune, reflectare și învățare și 

modul în care acestea sunt reciproce. Cuvintele cheie majore au fost: conectare, 

context, conținut, încredere care au o importanță definitorie atunci când ne apucăm 

să proiectăm un proces.” 

D-na prof. Kocsis Annamária a prezentat celor prezenți metode și activități 

interesante de autoprezentare, de alcătuire de grupe, de a gestiona procese de 

proiectare în cooperare cu alți colaboratori, de gândire și manifestare critică. 



Responsabilii cercurilor pedagogice au pus întrebări și s-au interesat despre 

evenimentele derulate, despre posibilitățile de participare la asemenea mobilități în 

străinătate. 

D-na Kocsis Annamária a propus participarea celor interesați la formările 

organizate de CCD Covasna în aceste teme și implicarea școlilor în diferite 

mobilități europene. 

 Prezentul proces-verbal a fost întocmit de  prof.  Kerekes Izabella                                                            

            

              

 

 



 

 


