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Learning foreign languages by the
history and evolution of the car

Instituþii partenere: 

Grupul ªcolar Agricol Voineºti, Dâmboviþa, România

Joniskellio Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla, Lituania

Perioada de desfãºurare: 

septembrie 2006 – iunie 2007

Public þintã: 

elevi 

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Proiectul a urmãrit ca, pornind de la o temã incitantã, elevii din cele douã 
ºcoli implicate în parteneriat sã îºi dezvolte competenþele de comunicare,
nu doar în limba de comunicare a proiectului, engleza, ci ºi în limbile
þãrilor partenere.

Dupã aprobarea proiectului, în cele douã ºcoli s-a dat startul unui schimb
constant de informaþii pentru cunoaºterea reciprocã a elevilor ºi
profesorilor implicaþi în proiect, derularea activitãþilor din calendarul
proiectului, dar ºi stabilirea tuturor detaliilor referitoare la stagiile
elevilor: perioadele în care urmau sã se efectueze schimburile de elevi,
condiþiile de cazare din cele douã þãri, evaluarea ºi instrumentele folosite
la nivelul parteneriatului, pregãtirea lingvisticã a elevilor în cele douã
ºcoli, produsele proiectului, vizitele de documentare, activitãþile de
socializare pentru cele douã grupuri ºi diseminarea informaþiilor în
ºcoalã ºi comunitate. Primul schimb de elevi a prilejuit vizita partenerilor 
lituanieni (elevi ºi profesori) în ºcoala din România. Cu acestã ocazie am
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beneficiat de susþinerea considerabilã a comunitãþii prin reprezentanþii
sãi, primarul ºi Consiliul Local.

Programul schimbului a cuprins: prezentãri multi-media ale istoriei
automobilului în Europa ºi România, lucrul în echipe mixte româno –
lituaniene la dicþionarul tehnic ºi uzual ºi la ghidul de conversaþie
trilingv, participarea la lecþii a profesorilor ºi elevilor lituanieni, vizite de
documentare la uzina DACIA – Groupe RENAULT din Piteºti, Muzeul
Tehnic ºi Muzeul Militar din Bucureºti. 

În mai 2007, elevii români însoþiþi de douã cadre didactice, au realizat
mobilitatea în Lituania. În timpul schimbului de elevi, s-au desfãºurat
activitãþi similare celor din România, s-a lucrat la finalizarea produselor
finale ale proiectului ºi s-a realizat evaluarea proiectului utilizând
rapoartele elevilor, chestionarele, interviurile ºi jurnalul de proiect.

Dezvoltarea competenþelor lingvistice a fost facilitatã de comunicarea
prin internet cu partenerii, participarea la orele de limbi moderne în
timpul stagiilor, comunicarea în cadru non-formal cu partenerul gãzduit.

Încrederea ºi stima de sine au crescut ca urmare a participãrii elevilor la
activitãþi complexe care le-au pus în valoare abilitãþile ºi i-au solicitat în
luarea deciziilor.
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Dezvoltarea competenþelor în utilizarea TIC a fost susþinutã prin
activitãþile de comunicare cu partenerii, implicarea directã în activitãþile
din proiect din ºcoalã sau din timpul stagiilor precum ºi de realizarea
produselor finale. Îmbunãtãþirea abilitãþilor sociale s-a reflectat prin
cooperarea la nivelul grupurilor de lucru ºi a rolurilor elevilor în acest
context, prin relaþionarea cu colegii din ºcoala de origine, dar ºi cea
partenerã, prin dezvoltarea de relaþii de prietenie ºi, nu în ultimul rând,
prin grija faþã de oaspeþi. Dezvoltarea competenþelor de comunicare
într-o limbã strãinã s-a produs în special în perioada derulãrii
schimburilor de elevi. 

Îmbunãtãþirea competenþelor pedagogice s-a realizat prin participarea
profesorilor la lecþii în ºcoala partenerã, în timpul schimburilor de elevi,
dezbateri între profesorii lituanieni ºi profesorii români pe tema
metodelor ºi a strategiilor utilizate în procesul educaþional ºi compararea
stilurilor de învãþare ale elevilor din cele douã þãri.

Creºterea abilitãþilor în utilizarea TIC a fost materializatã prin utilizarea
constantã a calculatorului ºi internetului în comunicarea cu profesorii
din ºcoala partenerã, realizarea de prezentãri Power Point ºi utilizarea de 
noi programe informatice.

Creºterea interesului elevilor pentru învãþarea limbilor strãine a avut loc
ca urmare a realizãrii unor ore interactive, dezvoltarea unor programe de 
pregãtire lingvisticã suplimentarã ºi a diversificãrii tehnicilor de predare.

Îmbunãtãþirea relaþiilor inter-colegiale la nivelul colectivului didactic s-a
observat ca urmare a lucrului în echipã, a colaborãrii din timpul
activitãþilor, prin asumarea unor responsabilitãþi ºi rezolvarea de sarcini
în cadrul activitãþilor proiectului. 

Dezvoltarea dimensiunii europene a ºcolii a fost materializatã între altele 
ºi prin introducerea unor metode moderne în managementul
instituþional ºi iniþierea unor noi parteneriate europene. În prezent
ºcoala noastrã desfãºoarã un nou proiect bilateral în parteneriat cu o
insituþie similarã din Portugalia.

Creºterea implicãrii pãrinþilor elevilor în activitãþile ºcolii, asigurarea
condiþiilor optime de cazare a elevilor lituanieni, participarea la
festivitãþi ºi activitãþi culturale prilejuite de diferite evenimente din viaþa
ºcolii au fost de asemenea efecte pozitive ale proiectului.
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S-a obþinut ºi consolidarea cooperãrii cu autoritãþile locale, prin
colaborarea ºi susþinerea în organizarea unora dintre activitãþile
proiectului, participarea la dezbateri ºi schimburi de idei cu partenerii
lituanieni, privind colaborarea între ºcoalã ºi comunitate. S-a realizat ºi
dezvoltarea relaþiilor inter-instituþionale cu alte unitãþi ºcolare de la
nivelul localitãþii.

Produse finale: 
• Pagina web realizatã de partenerul din Lituania cu activitãþi din

timpul proiectului ºi a celor douã schimburi ale elevilor: 
www.azum.joniskelis.lm.lt

• CD conþinând un dicþionar uzual cu 2.955 cuvinte, ghid de
conversaþie pentru 12 domenii ºi un minidicþionar cu 928 termeni
din domeniul auto.

Coordonator proiect, 

Prof. Ion Constantinescu 
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The children of Gutenberg
From hand to internet

Instituþii partenere: 

École privée Saint-Jacques-de-Compostelle, Franþa, coordonator

École Saint-Etienne, Franþa

Instituto Giner de Los Rios, Portugalia

Sincik Yarpuzlu Ilkogretim Okulu, Turcia

NO Landeskindergarten 2, Austria

NO Landeskindergarten 3, Austria

Grãdiniþa de Copii cu Program Prelungit, Zimnicea, Teleorman

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Noi suntem toþi copiii cãrþilor ºi acesta este motivul pentru care am stabilit 
ca numele proiectului sã fie „The Children of Gutenberg”, iar în ideea de a
lãrgi subiectul cercetãrii noastre, am luat în considerare tema
„Communication”. Din acest motiv subtitlul proiectului a fost „From Hand
to Internet”. Am studiat sensul noþiunii de comunicare, aceasta fiind
creatã de om pentru a împãrtãºi sentimente, informaþii, idei ºi noþiuni, din
cele mai vechi timpuri pânã în zilele noastre.
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Instituþiile de învãþãmânt implicate în acest parteneriat Comenius se aflã 
în regiuni izolate, dezavantajate din punct de vedere socio-economic,
unde se întâlnesc rate ridicate ale ºomajului, zone private de contacte
culturale cu alte þãri, cu o mentalitate conservatoare ºi în unele cazuri cu
un numãr mare de emigranþi din fostele þãri comuniste.

În ciuda diferenþelor economice, sociale, culturale ºi de mediu dintre
þãrile partenere, proiectul s-a dovedit o oportunitate de comunicare oralã
ºi scrisã, de promovare ºi susþinere a pãrerilor proprii, înlãturarea
prejudecãþilor de orice fel, promovarea toleranþei ºi a respectului
reciproc. 

Principalul rezultat al acestei cooperãri a fost realizarea în 2005-2006 a
„Jurnalului de cãlãtorie al lui Cesar”, ursuleþul mascotã a proiectului, care 
a plecat din Franþa ºi a stat câte o lunã în fiecare unitate de învãþãmânt
implicatã în proiect ºi a participat la activitãþile zilnice ale copiilor. În
2006-2007 copiii au realizat în fiecare ºcoalã câte un ziar cu cele mai
importante aspecte din ºcoala lor ºi au fãcut schimb de fotografii ºi
desene. În cadrul activitãþilor din 2007-2008 copiii au realizat „Journal
Éuropéen 2 – Fotografia sãptãmânii” precum ºi un afiº cu toþi partenerii,
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cu imagini din activitãþile lor. S-au realizat CD-uri cu serbãrile dedicate
tradiþiilor din fiecare þarã ºi cântece ale copiilor. 

Un moment deosebit în derularea proiectului a fost sãrbãtorirea zilei de 1 
iunie 2007, eveniment la care au participat toþi partenerii. Una dintre
activitãþile organizate cu aceastã ocazie care a solicitat creativitatea ºi
ingeniozitatea copiilor a fost „Carnavalul Florilor de Cireº” pentru care
aceºtia au realizat costume din hârtie ºi materiale reciclabile. Primarul
oraºului a înmânat regelui ºi reginei carnavalului cheia ºi eºarfa cu
tricolor, oraºul fiind pentru o zi la dispoziþia copiilor.

Abilitãþile lingvistice ºi de comunicare ale copiilor ºi profesorilor s-au
îmbunãtãþit în urma activitãþilor de comunicare on-line ºi a mobilitãþilor
efectuate în proiect, activitãþi care i-au motivat sã asimileze cunoºtinþe de 
bazã ale limbii engleze ºi sã utilizeze TIC. 

Toþi participanþii au devenit mai conºtienþi de cultura ºi civilizaþia þãrii
lor, dar  ºi de cultura celorlalte þãri partenere, de responsabilitatea
fiecãruia în societate, de importanþa muncii în echipã ºi a lucrului bine
fãcut.

Prin intermediul acestui proiect profesorii au putut face schimb de
practici pedagogice ºi de informaþii despre organizarea ºcolilor lor. S-au
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purtat discuþii între profesori ºi inspectorii ºcolari pe tema sistemelor
educaþionale, a tipurilor de evaluare a elevilor din fiecare þarã, a modului
de perfecþionare a cadrelor didactice, cât ºi a modului de evaluare a
acestora. 

Proiectul a avut impact ºi în rândul comunitãþilor locale din fiecare
localitate participantã, în activitãþi implicându-se atât pãrinþii ºi cadrele
didactice, cât ºi administraþia localã. Întâlnirile cu alte cadre didactice de
la unitãþile ºcolare vizitate a dus la creºterea curiozitãþii ºi a dorinþei de
implicare a acestora în proiectele de parteneriat ºcolar ºi la
conºtientizarea necesitãþii cunoaºterii unei limbi de circulaþie
internaþionalã. 

Produse finale: 
• Broºurã

• Mici obiecte de artizanat, planºe, colaje, expoziþie de picturã pe
hârtie, picturã pe perete ºi pe calculator, spectacole

• Paginã web: www.childrenofgutenberg.piczo.com/?cr=7

• CD

Responsabil proiect,

Profesor Camelia Þurcan
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– SERJO –
Trends in service jobs

Instituþii partenere:

Berfuskolleg Viersen, Germania, coordonator

Istituto di Istruziune Superiore „Michelangelo”, Forte dei Marmi, Italia

Colegiul Economic al Banatului Montan, Reºiþa, România

Perioada de desfãºurare: 

2006 – 2008

Public þintã: 

elevi

Limba de comunicare: 

limba englezã 

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Proiectul a avut ca obiectiv principal studierea noilor tendinþe apãrute în
sectorul serviciilor în Europa, în vederea angajãrii viitorilor absolvenþi pe 
piaþa muncii europene. Pentru a rãspunde cerinþelor angajatorilor din
sectorul serviciilor, fiecare þarã partenerã a ales douã meserii specifice
zonei sau profilului ºcolii, pentru a investiga noile tendinþe. România a
ales meseriile de recepþioner ºi secretar, Germania cele de transportator
ºi funcþionar bancar, iar Italia pe cele de caterer ºi agent de turism. 

Activitãþile din cadrul proiectului au constat printre altele în:

• încheierea parteneriatelor cu diverse companii din domeniul
serviciilor

• conceperea de chestionare ºi aplicarea acestora angajaþilor din
aceste firme. Elevii au fost atraºi de aceastã activitate deoarece au
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avut posibilitatea sã comunice direct cu angajaþii ºi angajatorii
unei companii.

• filmarea unor interviuri în limba englezã cu un recepþioner ºi o
secretarã reprezentanþi ai companiilor partenere. Elevii au fost
reporteri ºi  au aflat astfel care sunt competenþele solicitate în
aceste domenii, dar ºi care sunt cerinþele angajatorilor.

În urma tuturor acestor activitãþi, elevii au strâns informaþii pe care le-au 
prezentat în cadrul Conferinþei SERJO, care a avut loc în luna mai 2007,
în România. Elevii s-au comportat ca niºte adevãraþi „experþi“ în faþa
unei audienþe numeroase.

Toate informaþiile acumulate în primul an au fost valorificate în anul doi
de derulare a proiectului prin crearea unui film documentar. Realizarea
acestuia a presupus pregãtirea unui atelier de lucru pentru fiecare etapã. 

Întâlnirea de proiect din Italia a fost momentul în care elevii au învãþat
cum sã facã un scenariu, cum sã filmeze ºi cum sã editeze un film
beneficiind de asistenþa unui scenarist de la „DreamWorks“
(www.dreamworks.com). Întorºi acasã, reprezentanþii fiecãrei þãri au
conceput un scenariu ºi au filmat scenele referitoare la slujbele studiate,
subliniind cele trei tendinþe importante: 
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• cunoaºterea unei limbi strãine, 

• folosirea tehnologiei informaþiei ºi 

• importanþa dezvoltãrii competenþelor sociale.

Cu ocazia întâlnirii de proiect din Germania au fost prezentate cele trei
pãrþi ale filmului ºi s-a lucrat la crearea unui scenariu care sã le uneascã.
Elevii au fost scenariºti, actori ºi regizori. Au reuºit sub forma unui talk
show cu experþi din cele trei þãri sã uneascã toatã munca lor ºi sã
realizeze produsul final: filmul „Noi tendinþe în servicii”. 

Toate activitãþile ºi produsele finale au fost considerate interesante ºi
folositoare de cãtre toþi participanþii. Elevii ºi-au îmbogãþit cunoºtinþele
despre ultimele tendinþe solicitate de activitatea din domeniul serviciilor, 
ºi-au îmbunãtãþit abilitãþile de comunicare în limbi strãine, la fel ca ºi pe
cele personale ºi sociale. Ca o evaluare generalã, majoritatea elevilor a
fost de acord cã proiectul a fost „o experienþã grozavã”. Faptul cã au fost
cazaþi în familiile elevilor implicaþi în proiect, atât din Italia cât ºi din
Germania, le-a oferit posibilitatea sã îºi îmbogãþeascã cunoºtinþele despre 
cultura ºi viaþa de familie din aceste þãri.

Impactul asupra profesorilor a fost unul pozitiv. Lucrând ca o adevãratã
echipã, profesorii au împãrþit sarcinile de lucru în mod egal, fiind
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motivaþi de abilitãþile elevilor de a realiza activitãþile cu succes, dar ºi de
cunoºtinþele noi acumulate în diverse domenii. Profesorii implicaþi au
intrat în contact cu sistemul de învãþãmânt din þãrile partenere, au
schimbat impresii privind evaluarea elevilor, modul de predare ºi de
desfãºurare a activitãþilor didactice din aceste þãri.

Proiectul a reprezentat o adevãratã provocare atât pentru profesori, cât
ºi pentru elevi, dar ºi o experienþã deosebitã cu multe amintiri plãcute
care ne vor motiva ºi pe viitor în derularea altor proiecte pe care dorim sã 
le demarãm.

Produse finale:
• Conferinþa internaþionalã SERJO

• Ghid de bunã practicã pentru orientarea în carierã 

• Programa ºcolarã pentru curriculum-ul ºcolar „Noi tendinþe în
servicii”. Programa ºi Ghidul servesc ca suport pentru predarea
disciplinei opþionale la clasa a X-a. Aceste produse au obþinut locul
I la faza judeþeanã, respectiv locul II la faza naþionalã a
Concursului „Made for Europe” 2008.

• DVD – Film SERJO –„Noi tendinþe în servicii” 

Responsabil proiect,

Profesor Loredana Soreanu
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Tinerii de astãzi – ECO –
Cetãþenii europeni de mâine

Instituþii partenere: 

Colegiul Tehnic „Alexandru Domºa”, Alba Iulia, România, coordonator

Liceul de Matematicã ºi ªtiinþe ale Naturii „Dobri Tchintoulov”, Sliven,
Bulgaria

Liceul Sportiv„Dimitar Rochov”, Sliven, Bulgaria

ªcoala „Szabolcs Vezer Gimnazium, Szakkoepiscola es Kollegium”, Puszta -
szabolcs, Ungaria 

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Grupul þintã: 

elevi (14 – 19 ani)

Limba de comunicare: 

limba francezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Proiectul „Tinerii de astãzi – eco – cetãþenii europeni de mâine“, s-a nãscut 
la iniþiativa Asociaþiei locale «Casa Apei – Aquafi» din Alba Iulia, care
funcþioneazã în cadrul Reþelei Europene Aquafil. Scopul proiectului a fost
conºtientizarea profesorilor ºi a elevilor din ºcolile partenere, cetãþeni ai
Uniunii Europene, asupra avantajelor pe care le are cooperarea
transnaþionalã în rezolvarea problemelor comune generate de cursurile de
apã. Aºadar, în fiecare an de proiect s-au abordat teme precum: 

• Apa ºi dezvoltarea socio-economicã ºi istoricã a municipiului Alba
Iulia,

• Cultura ºi tradiþiile locale legate de apã,
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• Calitatea resurselor de apã ºi starea de sãnãtate a oamenilor. 

La nivelul fiecãrei ºcoli proiectul a fost implementat de o echipã
multidisciplinarã de profesori ºi o clasã cu 18-24 de elevi, repartizaþi în
patru grupe de lucru: 

• grupa de cercetare cu rol de documentare asupra temelor specifice 
fiecãrui an de proiect; 

• grupa de reporteri pentru a realiza reportaje, fotografii ºi un jurnal 
al activitãþilor proiectului; 

• grupa de editori, cu rol de a concepe ºi redacta materialele
informative;

• grupa PR (public relations) pentru comunicare ºi relaþionare cu
publicul. 

Elevii ºi-au exprimat opþiunea pentru a face parte dintr-o anumitã grupã
de lucru în funcþie de interesul ºi de aptitudinile fiecãruia. Fiecare grupã
de elevi a fost coordonatã de cãtre un profesor de specialitate.

În ºcolile partenere a fost conceputã o Programã tematicã Comenius cu
caracter transdisciplinar ºi teme distincte pentru fiecare an de proiect.
Programa de studiu a fost cuprinsã în curriculum-ul la decizia ºcolii sau
s-a aplicat prin activitãþi extracurriculare. Conþinutul tematic a necesitat
o abordare interdisciplinarã, motiv pentru care programa a fost
implementatã de cãtre o echipã de profesori de discipline diferite: limba
maternã, limba francezã, geografie, istorie, biologie, chimie ºi
informaticã.
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Dimensiunea transnaþionalã a proiectului a fost realizatã prin abordarea
problematicii care vizeazã impactul pe care îl are dezvoltarea
comunitãþilor locale asupra râurilor ºi necesitatea protejãrii resurselor
de apã. 

S-au realizat materiale informative (pliante, afiºe, buletine informative,
invitaþii scrise), s-au publicat articole în presa localã, revista ºcolii,
interviu la TV ºi radio ºi au avut loc expoziþii permanente ale proiectului
în incinta ºcolii. Proiectul a fost prezentat la seminare, simpozioane
judeþene, naþionale ºi internaþionale. Am participat la concursul de
produse finale „Made for Europe”, faza judeþeanã ºi naþionalã.    

Proiectul a avut un impact pozitiv asupra elevilor. Abordarea
interdisciplinarã a programei de lucru ºi mobilitãþile prin care elevii au
contribuit la dezvoltarea competenþelor de comunicare în limba francezã
ºi a abilitãþilor în utilizarea TIC. Activitãþile practice au promovat în
rândul elevilor valori ºi atitudini: motivaþie pentru informare ºi
documentare ºtiinþificã, interes pentru aplicarea practicã a cunoºtinþelor
legate de protejarea resurselor de apã în viaþa cotidianã. Elevii ºi-au
îmbunãtãþit cunoºtinþele despre þãrile partenere ºi cultura acestora, au
gãsit asemãnãri ºi deosebiri ºi au legat prietenii. La nivel de grup, elevii
au colaborat ºi au avut iniþiative în organizarea activitãþilor. Liderii de
grup au prezentat proiectul în cadrul unui interviu în direct la radio ºi la
Concursul „Made for Europe“.

Activitãþile din proiect au contribuit la formarea de abilitãþi în ceea ce
priveºte cooperarea transdiciplinarã, atât prin realizarea Programei
tematice, cât ºi prin implementarea ei. Participarea echipei de profesori
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la reuniunile de proiect a permis cunoaºterea altor metode de lucru,
sisteme educative ºcolare ºi management ºcolar, cât si a modului de
relaþionare a unitãþilor ºcolare cu comunitatea localã. În anul trei de
proiect profesorii au dobândit noi abilitãþi de utilizare a TIC, atât prin
exerciþiul aplicativ în proiect, cât ºi prin participarea la cursuri de
formare continuã. Membrii echipei de lucru au constituit un tot unitar ºi
s-au completat reciproc, ceea ce a dus ºi la formarea unor abilitãþi privind 
managementul de proiect.

Produse finale : 
• CD cu activitãþile ºi rezultatele proiectului

• Paginã web

• Jurnal de bord al proiectului

• Material pedagogic

Coordonator proiect,

Profesor Genica Popa
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Investigare asupra situaþiei fetelor în
învãþãmântul tehnico-profesional

Instituþii partenere: 

9th T.E.E. Thessaloniki, Grecia, coordonator

Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacãu, România

Istituto Tecnico Commerciale Statale „Andrea Torrente”, Italia

Instituto de Educación Secundaria „Blas Infante”, Spania

Höhere Technische Bundeslehranstalt Wien 22 – HTL Donaustadt,
Austria

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

profesori ºi elevi 

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Povestea proiectului nostru începe în iunie 2004 când trei profesori din
Grecia, România ºi Spania au participat la o bursã Comenius 2.2.C în
Lituania. În urma discuþiilor ºi a colaborãrii s-a ajuns la concluzia cã
ºcolile lor ar putea iniþia ºi implementa un proiect comun. 

În perioada septembrie 2004 – ianuarie 2005 cei trei colegi, alãturi de
încã doi parteneri au identificat ca oportunitate de îmbunãtãþire a
mediului educaþional din ºcolile tehnologice problema discriminãrii de
gen. Astfel a fost conceput, de cãtre cei cinci parteneri, proiectul cu titlul
„Investigaþie asupra situaþiei fetelor în învãþãmântul tehnico-profesional”. 
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Pe parcursul celor trei ani de proiect au fost derulate trei tipuri de
cercetãri implicând în jur de 200 de eleve (în primul an), 200 de elevi de
ambele sexe (în al doilea an) ºi 60 de colege profesoare (în cel de-al treilea
an de derulare a proiectului). Ceilalþi patru parteneri ºi-au stabilit
structura ºi mãrimea eºantionului în raport cu dimensiunile ºi profilul
ºcolii lor.

Diagrama Gantt a proiectului a cuprins activitãþi diverse precum
identificarea ipotezelor de lucru, conceperea ºi aplicarea chestionarelor,
prelucrarea chestionarelor ºi realizarea bazelor de date, schimbul de
informaþii ºi de rezultate între parteneri, evaluarea ºi reglarea
disfuncþionalitãþilor, diseminarea, publicitatea, conceperea ºi realizarea
produselor finale.

Colaborarea noastrã cu partenerii s-a desfãºurat prin contact direct în
cadrul celor ºase mobilitãþi din cei trei ani ºi prin mijloace electronice
(e-mail, site). Aceasta a reflectat deschiderea ºi disponibilitatea spre
colaborare ºi acceptarea diversitãþii culturale, profesionale, lingvistice ºi
sociale a celor cinci þãri europene partenere.

Punctul forte al proiectului, subliniat de cãtre toþi partenerii, a fost
implicarea efectivã a elevilor ºi a cadrelor didactice într-o serie de

22



cercetãri, care au favorizat exersarea ºi dezvoltarea competenþelor IT
prin crearea bazelor de date, graficelor, CD-ului ºi realizarea broºurii. Au
fost puse de asemenea în valoare, competenþele jurnalistice, în vederea
realizãrii broºurii, cele lingvistice, prin comunicarea între parteneri ºi
cele profesionale implicate în finalizarea cercetãrilor derulate.

Nu în ultimul rând, proiectul a relevat o concluzie importantã legatã de
faptul cã, în ºcolile în care s-a derulat investigaþia, discriminarea de gen
nu existã ºi nu reprezintã un factor de regres în învãþãmântul
tehnico-profesional.

O activitate deosebitã la care a participat echipa de proiect cu tema:
„Promovarea ºi implementarea principiului egalitãþii de ºanse între
femei ºi bãrbaþi la nivel local” a fost organizatã de Agenþia Naþionalã
pentru Egalitatea de ªanse între femei ºi bãrbaþi – Compartimentul
teritorial Bacãu, Asociaþia „Sprijin pentru Pãrinþi” Bacãu, Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului – Compartimentul
Adulþi.     

Proiectul a avut rãsunet atât în rândul elevilor ºi al profesorilor, cât ºi al
comunitãþii locale. Impactul proiectului poate fi observat ºi în planul
managerial al ºcolii. Cu privire la impactul avut asupra elevilor care au
fãcut parte din echipa de proiect, putem spune cã aceºtia ºi-au dezvoltat
abilitãþile de comunicare în cadrul grupului de lucru al proiectului ºi
competenþele manageriale, elevii stabilindu-ºi propriile obiective ºi
agende de lucru, coordonând ºi derulând acþiuni de completare a bazelor
de date formate în cadrul întâlnirilor de lucru. De asemenea, elevii ºi-au
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dezvoltat abilitãþile de comunicare în limba englezã în cadrul
schimburilor permanente de informaþii ºi idei prin e-mail ºi pe parcursul
întâlnirilor directe cu elevi din þãrile implicate în proiect. S-a constatat o
evoluþie pozitivã a atitudinii elevilor în activitãþile de autoevaluare, acest
lucru reprezentând un atu important în viitor, atunci când aceºtia vor
cãuta ºi vor încerca sã obþinã un loc de muncã corespunzãtor pregãtirii
lor profesionale.

Pe perioada acestor luni, elevii implicaþi direct au fost mai responsabili,
mai activi, au acumulat cunoºtinþe noi: Flash, FTP, Internet,
marketing-cercetare, Excel, Power Point ºi au conºtientizat importanþa
nivelului de pregãtire profesionalã atât în România, cât ºi în celelalte þãri
europene partenere.

Profesorii implicaþi în proiect ºi-au dezvoltat abilitãþile de comunicare în
limba englezã. Lucrând în echipã, aceºtia au gãsit modalitãþi eficiente de
comunicare ºi de cooperare. 

Un impact evident a fost constatat asupra elevilor ºi profesorilor de sex
masculin, acesta manifestându-se prin conºtientizarea ºi mai buna
înþelegere a rolului femeii în viaþa profesionalã ºi prin îmbunãtãþirea
colaborãrii pe parcursul desfãºurãrii activitãþii.

Produse finale: 
• Broºurã

• CD-ROM

• Paginã web: www.colegiuleconomicbacau.ro

Responsabil proiect,

Profesor Cristina Stoica
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De l’Élève Citoyen au
Citoyen Éuropéen 

Instituþii partenere:

ªcoala Primarã „Ivancho Mladenov”, Vratza, Bulgaria, coordonator

ªcoala Particularã „Funny English Center”, Iaºi, România

ªcoala Primarã „Henryk Sienkiewicz”, Grêbków, Polonia

ªcoala Primarã „Fenelon”, Clermont Ferrand, Franþa

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008 

Public þintã: 

elevi 

Limba de comunicare a proiectului: 

limbile francezã ºi englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Obiectivul principal al proiectului a fost conºtientizarea de cãtre elevi,
dar ºi de cãtre toþi cei implicaþi, a dublei cetãþenii naþionale ºi europene, a 
drepturilor copiilor ºi a acceptãrii diversitãþii ºi universalitãþii culturale a 
Europei.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat dezvoltarea competenþelor
de comunicare ale copiilor într-o limbã strãinã, dezvoltarea unor abilitãþi
manuale, dezvoltarea imaginaþiei copiilor prin desen ºi joc. Proiectul a
avut o componentã civicã, dar ºi una artisticã, urmãrindu-se valorile
culturale ale þãrilor participante ºi realizarea unor creaþii originale.

Elevii au fost implicaþi în activitãþi care au avut ca teme toleranþa,
cunoaºterea drepturilor copiilor, creativitatea, valorile ºi practicile din
þãrile participante. Printre activitãþi se numãrã un concurs de desene cu

25



tema „Drepturile copiilor”, concurs finalizat printr-un poster colectiv cu
desenele câºtigãtoare din cele patru þãri partenere, realizarea unei
broºuri cu informaþii generale despre fiecare þarã din proiect, a unui
chestionar comun cu întrebãri despre drepturile copiilor ºi a unui joc
didactic pentru recunoaºterea simbolurilor specifice fiecãrei þãri.

Lunar, copiii din þara noastrã au corespondat cu colegii lor din clasele
I-IV din Franþa, Bulgaria ºi Polonia, lucru ce a contribuit la stabilirea
unor relaþii de prietenie. 

În ºcoala noastrã s-a creat un colþ Comenius unde s-au expus lucrãrile
copiilor din cele patru þãri, poze din mobilitãþile efectuate, simbolurile
þãrilor participante, astfel încât pãrinþii ºi alþi membri ai comunitãþii au
fost informaþi despre derularea proiectului. Mobilitãþile efectuate în
Polonia, Bulgaria, Franþa ºi România ne-au apropiat, ne-au fãcut sã
cunoaºtem locuri minunate, sã înþelegem istoria ºi cultura þãrilor
partenere.

Datoritã acestui proiect s-au îmbunãtãþit competenþele lingvistice ºi
tehnologice ale elevilor ºi profesorilor. Contactele cu partenerii au
facilitat comunicarea ºi au dezvoltat deprinderile de muncã în echipã ºi
pe cele interpersonale. Elevii ºi profesorii s-au implicat în activitãþi
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comune care au determinat cunoaºterea drepturilor copiilor,
îmbunãtãþirea abilitãþilor de comunicare, a cunoºtinþelor de limbi strãine 
ºi a înþelegerii valorilor europene.

Impactul cel mai puternic s-a manifestat la nivelul limbilor strãine,
abilitãþile de comunicare s-au îmbunãtãþit vizibil, atât cele scrise cât ºi
cele verbale, la elevi dar ºi la cadrele didactice.

Temele proiectului au fost integrate curriculumului ºcolar, iar activitãþile
de proiect s-au desfãºurat predominant în timpul activitãþilor din clasã.
S-au acoperit mai multe arii curriculare: Om ºi Societate, Limbã ºi
Comunicare, Arte ºi Tehnologii.

Mobilitãþile efectuate au ajutat atât elevii cât ºi profesorii la cunoaºterea
ºi înþelegerea mai bunã a valorilor europene prin impactul cultural direct.

Pentru ºcoala noastrã succesul acestui proiect a însemnat o sporire a
prestigiului în comunitate ºi reprezintã o experienþã pe care o vom
valorifica în alte proiecte. În urma activitãþilor din cadrul proiectului,
mulþi dintre cei implicaþi au venit cu idei noi ºi au realizat un progres
vizibil. Datoritã acestui proiect elevii, profesorii ºi ºcoala noastrã au avut
doar de câºtigat.
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Produse finale:
• Jocul „European citizen”

• Afiºul comun cu tema „Cetãþenia europeanã“; afiºul vizitei la
Parlamentul European

• Posterul cu tema „Drepturile copiilor“

• Revista: „From the pupil citizen to the European citizen“

• Desene cuprinse în expoziþiile cu tema „Drepturile copiilor“

• Calendar ce include desenele câºtigãtoare ale copiilor din cele
patru þãri

Responsabil proiect,

Profesor Felix Codreanu
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– ESQ-EUR – 
Enhancing school’s quality in Europe

Instituþii partenere: 

Vrij Technisch Instituut, Oostende, Belgia, coordonator

Istituto Tecnico Commerciale Statale „Mario Rapisardi”, Calttanisetta,
Italia

Grupul ªcolar Industrial „Anghel Saligny ”, Brãila, România

Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Joensuu, Tekniikka Ja Kulttuuri,
Joensuu, Finlanda

Ceir – Villarroel, Barcelona, Spania

Aksaray Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise Ve Endusri Meslek Lisesi,
Aksaray, Turcia

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Proiectul Comenius de dezvoltare ºcolarã s-a nãscut în urma unei
frumoase colaborãri dintre doi profesori, colaborare care se pãstreazã ºi
acum, dupã încheierea acestuia. În toamna anului 2004, în România,
implementarea programelor de calitate în ºcoli se afla încã la început. De
aceea, în sprijinul preocupãrilor instituþiei noastre, a venit un proiect pe
tema creºterii calitãþii educaþiei, aceasta fiind desemnatã în acel moment  
drept centru pilot în procesul de evaluare a calitãþii. 
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Parteneriatul a avut drept scop îmbunãtãþirea în ansamblu a calitãþii
ºcolilor prin schimb ºi studiu de idei, schimb de experienþã ºi informaþii
pe teme didactice, pedagogice ºi organizaþionale.  

Se poate spune cã proiectul Comenius, pe de o parte, ºi descifrarea
procesului de monitorizare ºi evaluare a ºcolii pe de alta, au mers pas la
pas. Mai mulþi profesori s-au oferit sã realizeze activitãþi ºi implicit sã
participe la reuniunile de proiect. 

Fiecare ºcoalã participantã la proiect a conceput în primul an câte un
document provizoriu pe o anumitã temã de interes pentru evaluarea ºi
implicit îmbunãtãþirea calitãþii. Documentele au fost realizate în acord cu 
experienþa proprie a fiecãrei ºcoli, în problema respectivã. Astfel, în
primul an, au fost dezvoltate temele: «Cum sã reducem rata abandonului
ºcolar» – Finlanda, «Cum sã motivãm elevii» – Italia, «Competenþele cerute
de industrie ºi servicii» – Belgia, «Lucrul în echipã în procesul de
predare-învãþare» – Spania, «Cum sã gestionãm diferenþele dintre elevi ºi
implicarea pãrinþilor» –Turcia ºi «Evaluarea iniþialã a elevilor ºi stiluri de
învãþare» – România. 

La fiecare întâlnire de proiect au fost expuse experimentele întreprinse
în fiecare ºcoalã, sub forma de referate, pagini HTML, prezentãri PPT ºi
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clipuri video. Apoi au avut loc discuþii în plen ºi evaluarea criticã a
materialelor.

La întâlnirea de la Brãila, Grupul ªcolar Industrial „Anghel Saligny“ a
prezentat documente ºi clipuri video referitoare la douã experimente
efectuate la clasele a X-a ºi a XI-a, conþinutul unei discipline opþionale ºi
un studiu efectuat pentru ºase clase din ºcoalã. Studiul a pornit de la un
model de evaluare a achiziþiei competenþelor de bazã la matematicã,
realizat în conformitate cu itemi standard recomandaþi pe site-ul unei
instituþii specializate în evaluãri ºi certificãri din SUA. 

Un proiect cu privire la calitatea educaþiei într-un centru pilot pentru
evaluarea ºi monitorizarea calitãþii a constituit o sursã de idei ºi de
experienþe. Activitãþile proiectului au fost promovate prin intermediul
cercurilor pedagogice, expoziþiilor ºi prin alte canale ºi au fost cuprinse în 
rapoartele privind autoevaluarea calitãþii ºcolii, ceea ce a constituit un
plus în aprecierea instituþiei. 

Pornind de la aspecte organizatorice pe care le-am sesizat în ºcolile
partenere s-a încercat introducerea unor proceduri noi în ºcoalã. De
exemplu, procedura de planificare transparentã a bugetului ºcolii în
concordanþã cu nevoile fiecãrui profesor sau ale fiecãrei catedre. 
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Am observat cã în alte þãri partenere fiecare profesor este consultat în
detaliu cu privire la necesarul de materiale pentru noul an ºcolar, aceasta 
pentru a îndeplini cerinþele programelor ºcolare ºi pentru a fi mai
aproape de elev. 

A fost fãcutã o propunere cãtre CNDIPT pentru modificarea modului
rigid de apreciere a fiºei de evaluare a lecþiilor, conform practicilor
întâlnite în ºcoli europene. Propunerea a fost acceptatã.

Au fost realizate experimente didactice în cadrul unor discipline opþionale,
mai ales acolo unde elevii aveau dificultãþi de înþelegere, de exemplu, la
rezolvarea circuitelor electrice folosind teoremele lui Kirchhoff sau
funcþionarea componentelor electronice. Elevi de la aceste clase din
Grupul ªcolar Industrial „Anghel Saligny“, au obþinut un premiu III ºi o
menþiune la faza naþionalã a Olimpiadei de Tehnicã de calcul.

A crescut dorinþa de perfecþionare în utilizarea limbii engleze în rândul
profesorilor ºi al elevilor. Un numãr de ºapte profesori, în mare parte
participanþi la proiect, s-au înscris la cursuri de limba englezã organizate
de CCD.   

Rezultatele studiului privind achiziþiile de bazã în domeniul matematicii
la intrarea în ºcoalã ºi pe parcurs reflectã starea de fapt ºi permit
adoptarea în cunoºtinþã de cauzã a unor mãsuri de îmbunãtãþire.
Imaginea instituþiei s-a îmbunãtãþit, aceasta fiind promotoarea unor idei
ºi concepte noi, a unor experimente educaþionale validate în comun cu
ºcoli europene cu tradiþie.

Produse finale:
• Broºurã 

• DVD

Responsabil proiect,

Profesor Florin Grãdinaru
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Holidays and traditions in 
European schools 

Instituþii partenere:

Vocational School of Fashion Design, Veliko Tarnovo, Bulgaria,
coordonator

Gimnazjum Nr. 15 Lodz, Polonia

Grup ªcolar Industrial Auto, Drobeta Turnu Severin, România

Instituto De EnseZanza Secundaria Miguel Romero Esteo, Malaga,
Spania

Istituto Tecnico Commerciale Statale „Francesco Ferrara”, Mazara del
Vallo, Italia

IPSAR Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della
ristorazione, Tortoli, Italia

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Obiectivele principale ale proiectului nostru au fost dobândirea de cãtre
elevii ºi profesorii implicaþi în proiect a ideii de moºtenire culturalã într-o 
Europã unitã, din perspectiva tradiþiilor propriilor þãri, descoperirea
unor noi culturi ºi stiluri de viaþã care sã le permitã participanþilor sã
înveþe sã accepte varietatea europeanã precum ºi solidarizarea elevilor în 
stabilirea unei cauze comune legate de dimensiunea europeanã. S-au
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stabilit modul de desfãºurare a principalelor activitãþi ºi felul în care
trebuie realizate produsele finale.

În primul an s-a realizat un dicþionar care conþine cuvinte uzuale în cele
ºase limbi ale þãrilor implicate în proiect. Fiecare instituþie ºi-a ales
cuvintele dintr-un anumit domeniu pe care a trebuit sã le traducã în
limba englezã ºi în limbile þãrilor partenere. Elevii au gãsit similitudini
între limbile de origine latinã ºi cele de origine slavã. Au realizat cã
fondul lexical al limbii române conþine cuvinte de origine slavã ºi latinã ºi 
ºi-au format unele deprinderi în citirea scrisului chirilic. De asemenea,
s-au mai realizat un calendar cu sãrbãtorile naþionale, internaþionale,
religioase ºi tradiþionale ºi un chestionar cu întrebãri despre
personalitãþile ºi sãrbãtorile importante naþionale, chestionar care a fost
aplicat elevilor din þãrile partenere. Elevii au prezentat sãrbãtorile
dintr-un an ºcolar, de la Festivitatea de deschidere a anului ºcolar, Ziua
Sporturilor, 1 Martie, Ziua ªcolii, Ziua Europei, pânã la Festivitatea de
premiere din ultima zi a anului ºcolar. Fiecare ºcoalã ºi-a prezentat ºcoala
din punct de vedere social, economic ºi geografic. 

În al doilea an al proiectului s-a realizat un studiu comparativ cu privire
la sãrbãtorile naþionale ale þãrilor ºi regiunilor partenere, precum:
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Crãciun, Paºte, Dragobete pentru a fi evidenþiate diferenþele dar ºi
asemãnãrile culturale. În cadrul întâlnirii din Polonia s-a desfãºurat o
expoziþie cu obiecte ºi costume naþionale specifice fiecãrei þãri. 

Cu ocazia celei de a doua vizite din Bulgaria s-a fãcut schimb de materiale 
ºi activitãþile realizate au putut fi evaluate. În timpul acestei vizite am
participat la douã evenimente: 9 Mai – Ziua Europei ºi Ziua Victoriei
asupra fascismului. De asemenea, au avut loc discuþii pe temele integrãrii 
europene ºi a utilizãrii noilor tehnologii în activitatea didacticã. 

Elevii ºi-au exprimat dorinþa de a comunica ºi de a face schimb de
documente cu ceilalþi elevi din þãrile partenere, împreunã cu care au
realizat prezentãri care au fost colectate pe CD-uri. Cu ajutorul
profesorilor, elevii au descris toate etapele proiectului într-un jurnal. 

În timpul întâlnirii de proiect din România am organizat un simpozion cu 
tema „O Europã fãrã graniþe pentru profesori, pãrinþi ºi elevi” ºi un concurs 
de eseuri cu tema „Eu, cetãþean european”, dorindu-se aprofundarea de
cãtre elevi a noþiunilor legate de integrarea europeanã, România nefiind
la acea datã membrã a Uniunii Europene.

Încã de la începutul proiectului liceul nostru a participat la „Sãptãmâna
Comenius“, eveniment la care au participat toate instituþiile din judeþ în
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cadrul cãrora se derulau proiecte Comenius care, pe aceastã cale, ºi-au
putut prezenta activitãþile desfãºurate, produsele finale realizate, iar cei
interesaþi de astfel de proiecte s-au putut informa chiar de la membrii
echipelor participante la astfel de proiecte.

Elevii au participat la concursul „Made for Europe“, ocazie cu care au
câºtigat o menþiune la faza naþionalã în anii 2007 ºi 2008. Elevii din
cadrul instituþiei noastre s-au implicat în realizarea revistei proiectului
„Puls european“, care a câºtigat locul I la etapa judeþeanã la concursul de
reviste ºcolare.

Acest proiect a constituit un puternic factor motivaþional pentru elevi
care manifestã în mod constant un interes profund legat de implicarea în
acest proiect ºi de tema acestuia. Elevii au cunoscut valorile reale,
autentice ale folclorului, au definit ºi au diferenþiat noþiunile de datinã ºi
de obicei, au clasificat obiceiurile tradiþionale, au specificat obiceiurile
caracteristice regiunii în care trãiesc, au descris sintetic cele mai
cunoscute ºi mai îndrãgite obiceiuri, au diferenþiat valoarea de
nonvaloare, propagând conþinutul nealterat al datinilor strãmoºeºti ºi au
manifestat respect ºi admiraþie pentru valorile patrimoniului naþional.
Elevii au dobândit cunoºtinþe despre sãrbãtorile naþionale ºi tradiþionale
ale celorlalte þãri ºi ºcoli partenere ºi ºi-au îmbogãþit vocabularul.
Proiectul i-a motivat sã studieze activ ºi sã comunice. 

Elevii implicaþi în proiect au aplicat criterii estetice ºi morale în
aprecierea valorilor, au cunoscut trãsãturi etnice specifice românilor,
bulgarilor, polonezilor ºi spaniolilor, aºa cum sunt acestea exprimate în
arta popularã sau culturã. Totodatã ei ºi-au îmbunãtãþit semnificativ
cunoºtinþele în limbile englezã ºi francezã ºi utilizarea noilor tehnologii.
De asemenea, s-a observat cã elevii care aveau probleme de comunicare ºi 
integrare în colectiv ºi-au schimbat atitudinea, manifestându-ºi dorinþa
de a se implica în toate activitãþile. 

Profesorii implicaþi ºi-au îmbunãtãþit cunoºtinþele TIC ºi cele de limbã
englezã ºi francezã. 

Pãrinþii au avut o implicare activã prin faptul cã i-au familiarizat pe elevi
cu obiceiurile locale ºi naþionale, promovându-le în mediul familial, i-au
ajutat la procurarea diverselor materiale pentru serbãrile cu temã
specificã proiectului ºi le-au explicat acestora importanþa respectãrii ºi
pãstrãrii tradiþiilor, dar ºi acceptarea diversitãþii culturale. 
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Produse finale:
• Paginã web

• Casete video ºi audio 

• Calendarul sãrbãtorilor naþionale ºi tradiþionale

• Dicþionar în toate limbile þãrilor implicate în proiect, pliante, afiºe, 
albume foto, expoziþii, serbãri, CD

Responsabil proiect,

Profesor Sorin Pãunescu
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Zborurile pãsãrilor

Instituþii partenere:

Punamütsikese Mudilasmaja, Tallinn, Estonia, coordonator 

Grãdiniþa cu program prelungit Nr. 2, Huºi, România

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu, Polonia

Pre-primary school „Pasacina” Valka, Letonia

Vihastenkarin päiväkoti, Raahe, Finlanda

C.E.I.P. Rico Cejudo, Sevilla, Spania

Robinswood Early Years Centre, Gloucestshire, Anglia

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, educatoare

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Am plecat de la ideea cã zborul pãsãrilor poate fi legat simbolic de copii,
liberi sã zboare oriunde, spre tot ce este interesant, îndrumaþi de
educatori. În multe þãri din Europa diminutivul pentru copil este ºi
puiºor, astfel puiºorii noºtri ºi-au deschis aripile, au învãþat sã zboare
explorând ºi învãþând despre lume.

În primul an de proiect tema a fost „Casa Noastrã”. Grãdiniþele partenere 
ºi-au prezentat instituþia, þara ºi cele mai frumoase poveºti naþionale. 

Al doilea an a avut ca temã „Lumea magicã a culorilor” – culorile naturii
în cele 4 anotimpuri. 
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În al treilea an tema a fost „Folclorul local” ºi au fost prezentate copiilor
cântece ºi dansuri, fiecare þarã realizând un DVD cu obiceiuri de Crãciun
pentru ceilalþi parteneri. Copiii au sesizat diferenþele ºi asemãnãrile
dintre muzica ºi dansurile populare ale popoarelor implicate în proiect ºi
frumuseþea fiecãruia în parte.

În ultima activitate comunã de proiect toþi partenerii au participat în þara 
coordonatoare la festivalul folcloric „Bucuria copiilor”. La acest
eveniment au mai fost prezente 25 de instituþii locale, personalitãþi
politice estoniene ºi 500 de spectatori ºi s-a amenajat câte un colþ
reprezentativ pentru regiunea fiecãrui partener. De asemenea, în faþa
asistenþei s-au prezentat DVD-uri cu momente folclorice pregãtite de
copiii din instituþiile partenere. La sfârºitul festivalului s-a lansat un
numãr impresionant de baloane colorate de care s-au prins bilete pe care
au fost scrise dorinþele copiilor.

„Zborurile pãsãrilor” nu se va sfârºi niciodatã ºi nici frumuseþea
copilãriei.

La concursul „Se cautã o stea“ s-a obþinut premiul I. Obþinerea premiilor
I ºi II la concursul naþional de dans „Ritmurile tinereþii” de la Vaslui a
fost o bucurie deosebitã atât pentru copii, cât ºi pentru pãrinþii lor.

39



Copiii ºi-au îmbunãtãþit abilitãþile de comunicare ºi ºi-au schimbat
atitudinea faþã de procesul de învãþare. Aceºtia ºi-au manifestat dorinþa
de a lucra în echipã, prilej cu care au putut observa elementele distinctive 
ale costumelor naþionale ºi dansurilor populare ale þãrilor partenere. 

Prin intermediul acestui proiect profesorii ºi-au îmbunãtãþit
competenþele lingvistice ºi de comunicare ºi s-au familiarizat cu noi
metode de predare. Activitãþile au fost diseminate în cadrul întâlnirilor ºi 
discuþiilor de proiect ºi prin realizarea de expoziþii cu produsele finale.

Reuniunile de proiect au avut un impact deosebit asupra abilitãþilor de
socializare ale membrilor echipei ºi asupra competenþelor de comunicare
ale acestora în limba englezã, dar ºi în limbile celorlalþi parteneri de
proiect. 

Atmosfera de lucru din grãdiniþa noastrã s-a schimbat faþã de anii trecuþi. 
Spiritul de echipã lucreazã cu adevãrat ºi plãcerea ºi bucuria de a
împãrtãºi din experienþele de proiect au trezit interesul local pentru
cultura europeanã.  

Produse finale:
• Culegere de poveºti îndrãgite de copii „Poveºti europene”
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• Lucrare metodicã „Magia culorilor”

• DVD – „Folclor European”

Responsabil proiect,

Profesor Ecaterina Bericã
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Culture within Culture 

Instituþii partenere:

Ardrossan Academy, Ardrossan, UK, coordonator

Lycée „Deodat de Ceverac”, Ceret, Franþa 

Grup ªcolar „Virgil Madgearu”, Iaºi, România

Perioada de desfãºurare: 

2005-2008

Public þintã: 

elevi (14 – 18 ani)

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

La începutul derulãrii celor trei ani de proiect ne-am propus sã punem în
valoare cultura ºi identitatea fiecãrei regiuni a þãrii participante pe care
ºcolile partenere le reprezintã: Scoþia, Catalunia ºi Moldova. Ne-am
schiþat domeniile pe care urma sã le cercetãm: dans, muzicã,
gastronomie, literaturã, arhitecturã, istorie, tradiþii (inclusiv cele
religioase) ºi sport. Materialele au fost pregãtite ºi prezentate de cãtre
elevi colegilor lor din ºcolile partenere ºi profesorilor cu ajutorul
calculatorului ºi video-proiectorului.

Activitãþile s-au desfãºurat în paralel, în cadrul celor trei ºcoli partenere,
pe teme similare prestabilite, iar în cadrul întâlnirilor de proiect elevii au
prezentat activitãþile realizate de ei ºi colegii lor prin materiale Power
Point sau filme scurte. Toate aceste materiale s-au însumat ºi au
contribuit la realizarea produselor finale: 

• o revistã despre gastronomie ºi arhitecturã, 

• o paginã web,
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• un DVD.

În proiect a fost implicat un numãr mare de elevi ºi profesori care s-au
implicat în activitãþi pe care ni le-am dorit cu impact maxim asupra
grupului þintã, în vederea atingerii obiectivelor propuse. S-au organizat
concursuri între clase, festivalul Ziua Tradiþiilor Româneºti, excursii de
studiu (în N Moldovei, în zona Cheile Bicazului, Edinburgh, Glasgow,
Perpignan, Figueras, Coliour ºi Girona), vizite de studiu la muzee ºi
mãnãstiri menite sã ilustreze trecutul, identitatea culturalã a Scoþiei,
Cataluniei ºi Moldovei. Elevii au fost implicaþi atît în activitãþile destinate 
punerii în valoare a culturii ºi civilizaþiei pe care o reprezintã, cât ºi în
cunoaºterea ºi înþelegerea identitãþii culturii regiunilor din care provin
ºcolile partenere. S-a reuºit, în acest mod, ca echipele din cele trei ºcoli sã
se cunoascã mai bine, sã construiascã toleranþa ºi respectul faþã de
diversitate, în spiritul diversitãþii etnice, culturale, religioase.

Activitatea «România – identitate regionalã» s-a desfãºurat sub forma
unui concurs între trei clase, fiecare reprezentând una dintre regiunile
principale: Transilvania, Þara Româneascã ºi Moldova. Prima parte a
concursului a constat într-o probã de cunoºtinþe generale din istoria ºi
geografia României, urmãrindu-se acumularea de cunoºtinþe ºi
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motivarea elevilor. În cea de a doua parte, elevii au prezentat portul,
tradiþiile gastronomice, meºteºugurile, graiul specific fiecãrei regiuni,
dansurile ºi muzica. Elevii au avut totala libertate de a se organiza ºi de a
prezenta liber identitatea fiecãrei regiuni, fiind extrem de receptivi ºi
motivaþi de ideea de concurs, de competiþie.

Activitãþile «Culturã ºi Civilizaþie Britanicã» ºi «Culturã ºi Civilizaþie
Francezã» au cuprins prezentarea unor momente artistice (cântece,
recitãri, sketch-uri) care au urmãrit formarea ºi exersarea unor
competenþe lingvistice ºi artistice, dar ºi prezentarea unor fiºe de lucru
despre diferite aspecte de culturã ºi civilizaþie britanicã. «Ziua Tradiþiilor
Româneºti» a fost organizatã sub forma unui festival dedicat sãrbãtorilor 
de iarnã. Elevii au pregãtit o prezentare a meºteºugurilor casnice sub
forma tradiþionalei ºezãtori. În noiembrie 2006 s-a desfãºurat o activitate 
concurs – „Iaºiul vechilor zidiri“ – la care elevii claselor a XII-a au
prezentat în limba românã ºi englezã principalele monumente ale
oraºului nostru cu ajutorul video-proiectorului ºi calculatorului. Juriul a
fost format din elevi ºi profesori.

În cadrul întâlnirilor de proiect au fost prezentate în Power Point
materiale despre cultura ºi civilizaþia regiunii natale care au fost apoi
adãugate pe site-ul proiectului. Dintre acestea fac parte ºi prezentãrile
privind sãrbãtorile religioase: La Sanch pentru zona catalanã,
Sãrbãtoarea Sfintei Parascheva, protectoarea Moldovei, Hogmanay,
Halloween, Noaptea Focului pentru scoþieni. Au fost abordate teme
precum: muzicã (pentru care elevii scoþieni au realizat, pe lângã
materialele în Power Point, ºi un mini-recital la cimpoi, iar un elev român 
a susþinut un mini-recital la fluier) ºi sport (pentru care elevii scoþieni au
pregãtit o prezentare a sporturilor specifice zonei, iar elevii români au
prezentat cele mai importante realizãri ale sportivilor din zona Moldovei
în gimnasticã, alergãri, nataþie, etc., iar elevii francezi au realizat un
interviu cu unul dintre cei mai importanþi rugbiºti ai echipei din
Perpignan, de origine românã). 

Implicarea elevilor în proiect le-a permis acestora sã acumuleze
cunoºtinþe despre cultura, tradiþiile ºi identitatea moldavã, dar ºi despre
cultura catalanã ºi cea scoþianã. Elevii ºi-au dezvoltat abilitãþile de
comunicare într-o limbã strãinã (limba englezã), ºi-au consolidat
încrederea de sine ºi cunoºtinþele TIC. Cadrele didactice participante
ºi-au îmbunãtãþit cunoºtinþele de limba englezã ºi francezã ºi ºi-au lãrgit
orizontul cultural.
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Cu ocazia vizitei de lucru a colegilor din Franþa ºi Scoþia la Iaºi,
conducera ºcolii a propus ºi susþinut ideea organizãrii unei dezbateri cu
tema: „Sistemul educaþional în Marea Britanie, Franþa ºi România“ la
care au fost prezenþi, alãturi de colegii din ºcolile partenere, toþi ºefii de
catedre din instituþia nostrã. Prin aceastã dezbatere s-a urmãrit ca
dimensiunea europeanã pe care România doreºte sã o dea educaþiei sã fie 
asimilatã ºi de instituþia noastrã.

Prin intermediul proiectului pãrinþii au putut sã verifice în mod direct
calitatea actului educativ susþinut de cadrele didactice ale ºcolii, atât din
punct de vedere profesional, cât ºi uman.

Proiectul a fost promovat în mass media localã ºi cea regionalã, în mai
multe ediþii ale Ziarului de Iaºi, prin interviuri la Radio Iaºi, în revista
ºcolii „Hermes” ºi revista partenerului „Ardrossan Academy”.

Produse finale: 
• Paginã web: http://www.aacomenius.co.uk/

• Revistã

• DVD cu filmãri realizate pe parcursul derulãrii proiectului
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• Altele: panoul Comenius prezentat ºi în cadrul expoziþiei cu public
„Oferta educaþionalã“ ºi la concursul „Made for Europe“;
mini-spectacol cu sketch-uri în limba francezã, poezii de Mihai
Eminescu recitate în limba englezã, cântece populare româneºti;
vizitã de studiu la Bojdeuca lui Ion Creangã, unde a fost evocat
scriitorul care a prezentat cel mai fidel spiritul moldovenesc,
identitatea ºi frumuseþile meleagurilor noastre.

Responsabil proiect,

Profesor Mihaela Þurcãnaºu
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– YEAH – 
Young Europeans Action plan for Health

Instituþii partenere: 
• Victum VDrd- och Hälsogymnasium, Helsingborg, Suedia,

coordonator

• Liceul cu Program Sportiv, Iaºi, România

• Liceo Scientifico Statale” Domenico de Ruggieri”, Massafra, Italia 

• Instituto de Educacion Secondaria „Diego Tortosa”, Cieza, Spania 

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Proiectul ºcolar Comenius „YEAH –Young Europeans’ Action Plan for
Health“ ºi-a propus ca obiectiv major realizarea, împreunã cu partenerii
europeni, a unui program de acþiune în vederea educaþiei tinerilor pentru 
adoptarea unui stil de viaþã sãnãtos. Cele cinci întâlniri de proiect
realizate în cadrul parteneriatului ne-au permis compararea rezultatelor,
schimbul permanent de idei ºi soluþii asupra modalitãþilor didactice de
tratare a temei proiectului ºi a ecourilor pe care rezultatele muncii
noastre le vor avea pe termen scurt, mediu ºi lung. 

Primul an de parteneriat a fost consacrat activitãþilor de documentare a
elevilor asupra componentelor stilului nostru de viaþã: dieta
corespunzãtoare, igiena muncii fizice ºi intelectuale, modalitãþile de
odihnã ºi relaxare, stilul de relaþionare ºi de comunicare cu ceilalþi. Am
elaborat, împreunã cu partenerii noºtri, un set de întrebãri ºi am aplicat
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chestionarele. Prin studiul realizat s-a demonstrat cã toate componentele
stilului nostru de viaþã depind de informarea corectã asupra principiilor
unei vieþi sãnãtoase, care sunt aceleaºi, chiar dacã diferitele tradiþii
gastronomice ale þãrilor europene sunt determinate de poziþionarea
geograficã, de istoria ºi de cultura proprie. Familia, colegii, prietenii ºi
mediul social în care tinerii trãiesc sau se integreazã pe parcursul vieþii
rãmân aspecte importante. 

De aceea, în anul al doilea de derulare a activitãþilor de proiect, profesorii 
din echipele de lucru au încercat sã diversifice metodele didactice, sã
abordeze noi strategii de lucru care sã motiveze elevii sã participe cu mai
mult interes la lecþii, sã asimileze informaþiile primite, astfel încât sã
poatã adopta în mod conºtient un stil de viaþã sãnãtos ºi sã devinã
promotorii acestuia. Elevii au participat cu interes la dezbateri, au
realizat cercetãri, rapoarte, studii de caz, au aplicat chestionare ºi au
consemnat rezultatele acestora în statistici, obþinând sub coordonarea
profesorilor produse finale: calendare, pliante, postere, broºuri asupra
alimentaþiei corecte ºi a unui stil de viaþã echilibrat.

În fiecare ºcoalã partenerã am iniþiat campanii de promovare a sãnãtãþii
care sã previnã sau sã contracareze comportamentele de risc manifestate 
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în rândul tinerilor din þãrile partenere: Consumul de alcool (Suedia), Stop
fumatului! Preþuieºte viaþa!, Tulburãri emoþionale ºi de comportament în
rândul tinerilor: anorexia ºi bulimia (România), Acþiuni de solidaritate cu
bolnavii care au nevoie de sânge (Italia), Sãptãmâna sãnãtãþii: verificarea
indicelui masei corporale, a tensiunii arteriale, a nivelului colesterolului,
controlul stomatologic ºi oftalmologic, contacte cu reprezentanþii Crucii
Roºii ( Spania).

În acelaºi timp ne-am propus abordarea cross-curricularã a temei
proiectului prin dezbateri precum: Influenþa obiceiurilor noastre de
alimentaþie asupra sãnãtãþii, Nevoile energetice ºi nutriþia, Stresul ºi
alimentaþia, Rolul plantelor medicinale în tratamentul diferitelor boli. 

Anul al treilea de parteneriat a permis utilizarea efectivã a produselor
finale obþinute în cadrul proiectului în cadrul orelor de curs din trunchiul
comun al curriculum-ului. Importantã a fost, desigur, ºi introducerea
timp de doi ani a cursului opþional „Educaþie pentru sãnãtate“ în
Curriculumul la decizia ºcolii.

Datoritã proiectului elevii au asimilat cunoºtinþe, ºi-au îmbunãtãþit
abilitãþile de lucru în echipã ºi ºi-au asumat responsabilitatea în cadrul
activitãþilor desfãºurate. 
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Efectul principal pe care l-a avut proiectul nostru este intensificarea
dorinþei profesorilor din liceul nostru de a se implica în derularea de noi
cooperãri cu ºcoli europene, în vederea schimbului de experienþã ºi de
idei pentru instruirea ºi educarea elevilor pentru viitor. Membrii echipei
de proiect au înþeles cã prin contactele cu alþi profesori din ºcolile
europene pot sã compare metodele de predare ºi abordare a materiei lor
pe diferite teme ºi sã-ºi transforme stilul didactic.

Participanþii la activitãþile desfãºurate în cadrul proiectului au
conºtientizat importanþa adoptãrii unui mod de viaþã sãnãtos ºi a
educãrii noastre în acest sens. 

Profesorii ºi elevii au constatat calitatea produselor realizate ºi
posibilitatea de a le folosi în contextul desfãºurãrii activitãþilor noastre
instructiv-educative. 

Membrii echipei de profesori considerã cã cel mai important beneficiu al
proiectului îl reprezintã stabilirea unui alt tip de relaþii cu elevii, care
manifestã astfel mai mult interes pentru orele de curs, învaþã cu mai
multã plãcere ºi simt cã fac o echipã nu doar cu proprii colegi, ci ºi cu
mentorii lor. 

Primii parteneri educaþionali care au înþeles sã colaboreze cu profesorii ºi 
conducerea liceului ca urmare a proiectului nostru de parteneriat
european au fost pãrinþii, care au optat, alãturi de copiii lor pentru
introducerea în curriculum a cursului opþional de „Educaþie pentru
sãnãtate“.

Am constatat cã toþi actorii implicaþi la nivelul comunitãþii noastre
conºtientizeazã importanþa sãnãtãþii individuale ºi sociale, manifestã
dorinþa de a coopera pentru asigurarea unui viitor sigur al tinerei
generaþii, chiar dacã nu dispun întotdeauna de resursele necesare pentru
împlinirea acestui deziderat. 

Suntem siguri cã educaþia primitã în ºcoalã ºi convingerile formate
elevilor reprezintã mijlocul esenþial prin care tinerii îºi pot asigura
longevitatea ºi împlinirea rolului în societate, iar produsele noastre finale 
le pot fi de ajutor în acest sens.

Produsele finale: 
• Material pedagogic, Planul de Acþiune pentru Sãnãtate al Tinerilor 

Europeni – YEAH 
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• Pagina web: webs.ono.com/yeah

• Carte/CD-rom

• Spectacol – dramatizarea basmului popular Sarea în bucate (Salt
added to our food) prin audiþii ºi interpretãri muzicale

 

Responsabil proiect,

Profesor Rodica Bostan
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Euro-Lab – European teaching and
learning across borders

Instituþii partenere:    

Hans–Leipelt–Schule, Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule
Donauwörth-Germania, coordonator

Instituto de Ensenanza Secundaria Miguel de Manara, San Jose de la
Rinconada-Sevilla, Spania

Liceul Prakticum, Helsinki, Finlanda

Liskeard School and Community College, Marea Britanie

HTL-Bau und Kunst, Innsbruck, Austria

Zespol Szekol Nr 5 im. Unii Europejskiej, Ostrolêka, Polonia

Lycée Notre Dame du VÉu, Hennebont, Franþa

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri „Luigi Einaudi“, Corregio,
Italia

Liceul cu Program Sportiv, Roman, România

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008 

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Analiza de nevoi întreprinsã în perioada premergãtoare depunerii
candidaturii a scos în evidenþã nevoia clarã de a investi elevii cu o serie
de cunoºtinþe, deprinderi ºi abilitãþi necesare, astfel ca ei sã vadã
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Uniunea Europeanã ca pe o piaþã a muncii dar ºi ca pe o piaþã de studiu ºi 
(in)formare. Prin implementarea acestui proiect am reuºit sã le trezim
interesul elevilor pentru activitãþi teoretice ºi practice, cu accent pe
utilizarea noilor tehnologii informaþionale, ei reuºind astfel sã
depãºeascã limitele geografice ºi culturale, inclusiv bariera lingvisticã ºi
psihologicã, dezvoltându-ºi cunoºtinþele ºi deprinderile de colaborare ºi
lucrul în echipã.

Scopul proiectului a fost sã sporim abilitãþile, deprinderile ºi conºtiinta
europeanã atât la elevi, cât ºi la profesori lucrând ºi colaborând
împreunã, astfel încât sã ne descoperim istoria, cultura ºi tradiþiile
comune. Vecinii europeni, într-un cadru educativ inovativ, al
EuroLaboratorului, au reuºit sã se cunoascã mai bine, reducând cliºeele
ºi prejudecãþile, sporind înþelegerea ºi comunicarea verbalã ºi
non-verbalã prin crearea unui proiect care depãºeºte graniþele,
încorporând contribuþia fiecãrei instituþii europene partenere într-un
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produs final didactic foarte util elevilor ºi profesorilor – platforma
didacticã https://fronter.com/CBTL-EU ºi pagina web www.comeniuslab.org. 

Organizarea grupelor de lucru ale elevilor a avut loc pe arii tematice
(grupa web-designers, grupa biologilor începãtori, grupa tinerilor
sociologi, grupa sportivilor, grupa matematicienilor, grupa de literaturã
ºi artã dramaticã, grupa micilor muzicieni, grupa ecologiºtilor), activitate 
definitivatã în cadrul primei întâlniri de proiect din Franþa. 

Cu ocazia întâlnirii din Finlanda s-a organizat competiþia pentru cea mai
bunã siglã a proiectului, realizatã de elevii grupei de web-design din L.P.
Sportiv care au participat cu trei sigle la etapa finalã a competiþiei. Tot în
cadrul reuniunii din Finlanda s-au prezentat mini-proiectele realizate de
elevi: Despre nutriþie ºi o alimentaþie sãnãtoasã, Matematica – limbaj
universal, Drepturile tinerilor, Încãlzirea globalã ºi consecinþele acesteia
asupra continentului european, Reciclarea ºi revalorificarea deºeurilor
domestice. 

Cu prilejul reuniunii de proiect din cadrul instituþiei noastre, în aprilie
2006 s-a pus în scenã un fragment din drama „Apus de Soare” de B.
ªtefãnescu Delavrancea, în limba englezã, de cãtre grupa de literaturã ºi
artã dramaticã a elevilor L.P.S. De asemenea, elevii noºtri, împreunã cu
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tinerii din „Asociaþia tinerilor romaºcani de promovare a drepturilor
tinerilor – Miron Costin”, cu participarea echipelor de elevi din Franþa,
Spania, Italia, Polonia, Marea Britanie ºi Finlanda, au dezbãtut în limba
englezã tema „Este necesarã o cartã a drepturilor tinerilor în liceele
europene?“. În cadrul vizitelor de proiect din Spania ºi Italia s-a realizat
un DVD cu prezentãri ale liceului ºi ale vieþii de licean, ale sistemului
educaþional, ale oraºului natal, dar ºi ale regiunii sau þãrii fiecãrui
partener din proiect.

Realizarea proiectului despre Compozitorii clasici europeni (împreunã cu 
echipa de elevi din Spania ºi Franþa), realizarea unui video-film – „Pacea
în Lume” – în cadrul proiectului despre Drepturile omului ºi combaterea
pedepsei cu moartea pe tema combaterii violenþei ºi a conflictelor
militare, realizarea unui film documentar de cãtre elevii noºtri cu tema:
„Drumul spre libertate – decembrie 1989” au fost activitãþi derulate în
cadrul mobilitãþilor internaþionale din Marea Britanie ºi Austria.

Elevii ºi-au dezvoltat aptitudinile de negociere, au dobândit noi viziuni
asupra democraþiei, asupra civilizaþiei europene, au ales subiecte
interesante de dezbatere ºi studiu. De asemenea, a crescut la elevi
dorinþa de a fi activi ºi devotaþi, odatã cu îndeplinirea sarcinilor ºi a
activitãþilor în care aceºtia s-au implicat. Participarea elevilor la
reuniunile internaþionale le-a facilitat acestora noi deschideri ºi puncte
de vedere asupra a ceea ce înseamnã Uniunea Europeanã, mai ales în
cazul unor elevi al cãror orizont era limitat doar la cel local. Spiritul civic
ºi cel de echipã a sporit în rândul tinerilor implicaþi în proiect.

Un numãr de 126 de elevi s-au implicat activ în activitãþile proiectului, la
nivelul ºcolii, dezvoltându-ºi abilitãþile de comunicare în limba englezã,
de lucru în echipã ºi de exersare a metodei didactice centrate pe elev –
„metoda proiectului”, realizând în total 25 de mini-proiecte pe cele 5
domenii tematice ale Euro-Laboratorului. 

Profesorii români au predat lecþii, utilizând conþinuturi de pe platforma
proiectului ºi au lucrat în echipe cu elevi germani, austrieci, polonezi ºi
finlandezi. Instituþia noastrã a adãugat un plus de valoare planului
managerial ºi proiectului de dezvoltare instituþionalã, în ceea ce priveºte
activitãþile ºcolare internaþionale, derulate prin proiectul EUROLAB
având astfel posibilitatea de a dezvolta noi parteneriate cu alte ºcoli
europene.
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Produse finale: 
• Paginã web www.comeniuslab.org.

• Video-filme cu prezentarea tuturor instituþiilor participante ºi a
sistemelor de învãþãmânt specifice, cu toate activitãþile derulate în 
cadrul EuroLab.

• Platforma de lucru on-line pentru profesori. 

• Materiale didactice structurate pe ºase mari domenii de
învãþãmânt (ºtiinþe umaniste, limbi moderne, ºtiinþe exacte,
protecþia ºi conservarea mediului, artã, sport ºi jocuri didactice). 

Responsabil proiect,

Profesor Irina Pãtrãuceanu
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– E3 –
Elev, Educaþie, Europa

Instituþii partenere: 

ªcoala cu clasele I-VIII nr. 17, Botoºani, România, coordonator

ªcoala cu clasele I-VIII nr. 7, Braºov, România

Szkola Podstawowa din Smardzowice, Polonia

Gymnasio Kainourgiou, Grecia

Westlea Primary School din Swindon, Anglia

Scuola Media «Patrizi» din Recanati, Italia

Ecole Primaire «Denise Arnoux» din Chemaudin, Franþa

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba francezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor: 

Ne-am intitulat proiectul E3 (Elev, Educaþie, Europa) ºi l-am gândit ca pe
un simbol al unei autostrãzi europene care, prin educaþia tinerei
generaþii, ne va duce spre realizarea unei Europe unite, nu doar prin
lipsa frontierelor, ci ºi în ceea ce priveºte mentalitatea ºi gradul de
civilizaþie. Profesorii celor ºapte ºcoli partenere au evaluat nevoile
educative ale elevilor ºi au elaborat împreunã noi tehnici pedagogice
pentru a face mai accesibile activitãþile educative. 
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Începând lucrul la acest proiect, am avut în vedere cã trebuie sã
îmbunãtãþim situaþia existentã în ºcoala noastrã dar, pentru a o
ameliora, eram conºtienþi cã trebuie sã schimbãm metodele educative. ªi
pentru a schimba ceva, trebuia mai întâi sã ºtim ce ºi în ce mãsurã. În
acest sens s-a realizat o analizã de nevoi la nivelul elevilor, profesorilor ºi
pãrinþilor cu ajutorul chestionarelor ºi testelor. Chestionarele au avut
teme diverse: Cine sunt eu?, A conversa politicos, Elev într-o ºcoalã
europeanã, Cred cã sunt..., Sunt politicos. Unul dintre cele mai interesante 
teste pentru elevi a fost cel cu tema «ªi dacã aº fi profesor...» care a
relevat pãrerea elevilor despre profesor, aºa cum îl vãd ei. Unele au fost
concepute cu scopul precis de a evalua progresele înregistrate ºi, în urma
analizei, am fost în mãsurã sã descoperim nevoile specifice ale elevilor
noºtri. 

Am organizat activitãþi extra-curriculare pentru a pune elevii în situaþii
diverse ºi a observa modul lor de a se comporta, eficacitatea metodelor
folosite de profesori în vederea relevãrii imperfecþiunilor existente ºi
gãsirea mijloacelor de a le îmbunãtãþi. Au fost organizate jocuri, ieºiri în
naturã, vizite la case de bãtrâni pe tema ªi gestul meu conteazã. S-a
analizat comportamentul elevilor pentru a observa ce schimbãri au fost
remarcate de la ultimele activitãþi concepute cu acest scop. 
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Urnele etichetate cu Aº vrea, Propun ºi Felicit, în care elevii ºi-au putut
pune bileþele pe care erau trecute dorinþele ºi gândurile, au fost aºezate în 
fiecare clasã iar analiza rezultatelor obþinute cu ajutorul chestionarelor ºi 
al dezbaterilor în cadrul Clubului elevilor a fost una din cele mai reuºite
activitãþi. Multe aspecte din viaþa ºcolii, mai puþin cunoscute pânã atunci, 
au fost dezvãluite cu ajutorul pãrerilor pe care le-au transmis elevii în
cadrul acestei activitãþi. Profesorii ºi învãþãtorii care au avut drept
sarcinã analizarea biletelor introduse de elevi în urne au avut ocazia de a
cunoaºte în profunzime opiniile colectivului de elevi ai ºcolii; copiii mai
timizi au gãsit în acest mijloc de exprimare o formã mai accesibilã de a
participa la activitãþile grupului; ei s-au simþit importanþi în luarea de
decizii privitoare la viaþa ºcolii. S-a observat o diminuare a procentajului
elevilor cu un comportament agresiv ºi s-a îmbunãtãþit în mod vizibil
relaþia elev – profesor. 

Am constituit «ªcoala pãrinþilor» unde au avut loc discuþii cu cei care au
dorit sã participe pe diferite teme: «Cum sã modelez un copil dificil?»,
«Televizorul ºi Internetul – avantaje ºi ameninþãri», «Ameliorarea relaþiei
pãrinte – elev în familiile cu probleme sociale ºi financiare», «Cunosc destul
de bine grupul de prieteni al copilului meu?» ºi s-au evaluat progresele
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înregistrate cu ajutorul chestionarelor ºi urmãrind îndeaproape elevii în
cauzã. 

Toþi elevii au avut ºanse egale de a acþiona în cadrul grupului. Ei au
devenit mai activi, mai implicaþi, solicitând sã participe la mai multe
activitãþi, unele propuse chiar de ei, mai entuziaºti ºi mai motivaþi sã
pãstreze ceea ce au creat ei înºiºi. ªcoala nu mai este pentru mulþi dintre
ei locul în care vin pentru a asculta de ordine impuse de alþii, ci locul
unde vin sã-ºi îmbunãtãþeascã activitatea, sã lucreze, sã creeze, sã
pãstreze ceea ce au creat. Ei nu mai vãd în profesor o persoanã
intangibilã, care le dicteazã ceea ce trebuie sã facã, care nu le permite sã
se manifeste în mod liber, ci profesorul a devenit un sprijin ºi aceasta
pentru cã au început sã înþeleagã restricþiile impuse de ºcoalã ºi din
punctul de vedere al educatorului.

Elevii ºi profesorii care au fãcut parte din echipele de lucru au devenit
mai deschiºi realitãþilor din celelalte ºcoli, mai interesaþi de sistemele de
învãþãmânt din alte þãri, de mijloacele prin care educaþia elevilor este mai 
eficace. Ei au înþeles cã munca în echipã este un punct forte pentru
reuºitã. 

Competenþele cadrelor didactice privind educaþia interculturalã s-au
îmbunãtãþit ºi s-a înþeles mai bine cã este necesarã adaptarea la
realitãþile actuale. Pentru a cãuta ºi gãsi materialele necesare lucrului la
proiect ºi a coresponda cu colegii lor, au învãþat sã foloseascã mai bine
calculatorul. Acum sunt mai interesaþi ºi de învãþarea limbilor strãine,
atât de utile în comunicare.

Luând parte la activitãþile proiectului, pãrinþii elevilor au început sã
realizeze importanþa pe care ºcoala o are în educaþia copiilor lor ºi rolul
pe care ei înºiºi îl au în susþinerea acþiunilor ºcolii. Ei au înþeles mai bine
necesitatea de a colabora cu educatorii copiilor lor pentru a-ºi realiza
dezideratele.

Pe mãsurã ce înaintam pe drumul pe care am pornit acum trei ani,
autostrada E3, ne-am dat seama cã nu are decât un singur sens, doar dus, 
cã tot ceea ce am realizat va continua, chiar ºi dupã încheierea perioadei
de finanþare, cã prietenii pe care ni i-am fãcut vor rãmâne apropiaþi
dincolo de hotare, cã nu existã cale de întoarcere.
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Produse finale:
• Dicþionar virtual cu termeni din educaþie în ºase limbi

• Broºura «Eu, tu într-o ºcoalã a viitorului»

• Albume foto, DVD ºi CD (prezentarea României; „Jeu de l’oie“)

• «Cod de comportament»

• Altele: calendar, spectacole, concerte, excursii, vizite la muzee sau
expoziþii 

Responsabil proiect,

Profesor Elena Chetrianu
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Planeta tinerilor: comportamente
periculoase ºi tendinþe suicidale

Instituþii partenere: 

ªcoala „Avram Iancu“, Câmpia Turzii, România, coordonator 

College „Anatole France“, Villeneuve-sur-Lot, Franþa 

Assane Gymnase, Bergen, Norvegia

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

cadrele didactice, elevii 

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

În urma participãrii la un seminar de contact Comenius, am avut ocazia
sã întâlnesc profesori din Franþa, Norvegia ºi Italia dornici de a demara
un proiect împreunã. Tema aleasã nu a fost una prea plãcutã colegilor din 
cele 4 ºcoli partenere. „Suicidul” suna sinistru, nu stârnea nici o
motivaþie de abordare. Dar cu mãiestrie ºi multã colaborare am reuºit sã
dãm acestei teme o tentã de prevenþie, sã ridicãm semne de întrebare
pentru pãrinþi ºi cadre didactice atunci când, în jurul lor, sunt tineri cu
comportamente periculoase ºi tendinþe suicidale. 

Am stabilit ca motto al proiectului „Esenþialul este invizibil” adicã, ceea ce
simte un tânãr, un elev, poate fi invizibil la ore sau în clasã, dar poate fi
decisiv pentru viaþa lui.
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În atingerea obiectivelor proiectului am realizat foarte multe activitãþi
specifice unei ºcoli sau comune tuturor, precum dezbateri la nivelul
fiecãrei þãri ºi corelarea acestora cu acþiunile clubului european. 

În curriculum-ul ºcolar al anului ºcolar 2007/2008 au fost create în mod
special trei opþionale pe tema proiectului, la care elevii au participat cu
mare plãcere: „Comunicare ºi conflict” la clasele V-VIII, „Timpul
poveºtilor” la clasele III-IV ºi „Arta convorbirii” la clasele III-IV.

Psihologi, consilieri ºcolari, medici, preoþi, poliþiºti ºi avocaþi au
prezentat într-un mod interactiv, teme precum: Metodele contraceptive,
Violenþa domesticã, Dependenþa de internet, Cum sã comunicãm ºi Semnele
tendinþelor suicidale. 

În cadrul orelor de dirigenþie au fost abordate teme privind
comportamentele periculoase ºi tendinþele suicidale, precum: Cum ne
comportãm în diferite situaþii, Cunoaºtere ºi autocunoaºtere în cadrul
grupului, Prevenirea ºi combaterea violenþei ºi Tentaþii ºi influenþe negative
care pot diminua armonia vieþii. 

Tot în cadrul activitãþilor de proiect au avut loc ºi programe artistice ºi
sportive pentru reorientarea elevilor cu comportamente deviante ºi au
fost produse scenetele: „Trãieºte-þi viaþa, nu iluziile!” ºi „Binele învinge
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rãul!”. S-au mai realizat douã ateliere: atelierul de confecþionare a
ornamentelor de Crãciun ºi cel de picturã. Elevii au participat la acþiuni
tematice, precum: Spring Day ºi Ziua Europei. 

La Concursul „Made for Europe“ ºcoala nostrã a obþinut locul II pe þarã.

Elevii care au beneficiat de consiliere individualã ºi de grup ºi-au
temperat mult atitudinile ºi comportamentul ostil faþã de ei înºiºi sau faþã 
de ceilalþi. Se stãpânesc mai uºor la ore, nu mai sunt aºa explozivi,
incisivi sau agresivi. Au înþeles cã orice problemã pe care o au are o
soluþie dacã este discutatã cu cineva ºi cã nu trebuie sã recurgã niciodatã
la tentative de suicid. Faþã de debutul proiectului tot mai mulþi elevi au
comunicat, fie în francezã, fie în englezã, cu elevii parteneri, devenind
astfel interesaþi de traducerea ºi redactarea unor materiale legate de
proiect. Încrederea ºi stima de sine a elevilor cu comportamente deviante 
ºi periculoase a crescut, vãzând cã potenþialul lor pozitiv este pus în
valoare ºi apreciat de cei din jur. Au fost premiaþi ºi încurajaþi pentru
efortul lor de integrare în colectivul clasei. Creºterea abilitãþilor de
utilizare a TIC rezultã din produsele ºi materialele furnizate, redactate pe 
calculator în Word ºi Power Point. Îmbogãþirea cunoºtinþelor despre
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culturile ºi valorile þãrilor partenere este doveditã de miniproiectele
realizate de ei, cu privire la aceste þãri.

Competenþele pedagogice ale cadrelor didactice s-au îmbunãtãþit prin
felul în care ideile, materialele, metodele ºi tipurile de activitãþi
împrumutate de la parteneri au fost aplicate la clasã. Îmbunãtãþirea
competenþelor manageriale a fost doveditã ºi prin creºterea abilitãþilor
organizatorice în ceea ce priveºte realizarea activitãþilor din proiect, dar
ºi de creºterea capacitãþii de a munci respectând termene limitã.
Creºterea abilitãþilor de utilizare a TIC este doveditã de numãrul crescut
de cadre didactice care folosesc calculatorul pentru a prezenta/redacta
lucrãri în cadrul proiectului (Word ºi Power Point). Creºterea motivaþiei
s-a observat ºi prin numãrul crescut de cadre didactice care se implicã la
modul real ºi direct în activitãþile de proiect.

Pãrinþii ºi autoritãþile locale au luat parte la activitãþi ºi ºi-au manifestat
interesul ºi aprobarea faþã de educaþia oferitã de ºcoala noastrã.

Produse finale:
• Paginã web: www.planetatinerilor.lx.ro

• Broºura „Teenage Planet“

• 2 CD-uri tematice: „Violenþa fizicã ºi verbalã”, „Talk about it”-
auxiliare pentru cadrele didactice ºi pãrinþi

• Broºurã ºi CD tematic: „Do something about it”, care încorporeazã 
întreaga muncã din cei 3 ani de colaborare

• Altele: pliante, piesã de teatru în limba englezã: „Days of our life”,
realizatã de cadrele didactice participante la opþionalul de limba
englezã; expoziþii, portofolii, spectacolul „Crãciunul comunicãrii
multiculturale“

Coordonator proiect,

Profesor Corina Furdui
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– SEVOLIO –
Self-evaluation with portfolio

Instituþii partenere: 

Lycée Technique Josy Barthel B Mamer, Luxembourg, coordonator

Sint-Annainstituut Eeklo, Oost-Vlaanderen, Belgia

Dalmose Centralskole, Dalmose, VestsjFlland, Danemarca

ªcoala „Ion Creangã”, Cluj-Napoca, România

Ies Escultor Juan de Villanueva Pola de Siero, Asturias, Spania

Gimnazjum nr. 1 w Twardogorze Twardogora, Polonia (2005-2007)

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori 

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor: 

Implicarea ºcolii noastre în acest proiect a însemnat în 2005 „o poartã
deschisã spre Europa”. Într-o lume în care învãþarea pe tot parcursul
vieþii devine din ce în ce mai importantã, am constatat cã elevii nu mai au 
capacitatea ºi dorinþa sã facã eforturi ºi sã-ºi planifice propria activitate
de învãþare. Proiectul nostru ºi-a propus sã remedieze acest lucru la
nivelul ºcolilor partenere.

Scopul concret al proiectului a fost sã determine elevii între 12 ºi 16 ani
sã reflecteze asupra propriului proces de învãþare. Acestora li s-a oferit
ocazia de a se autoevalua folosind portofolii cu scopul de a le spori
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autonomia, responsabilitatea, motivaþia propriului proces de învãþare ºi
în final, calitatea educaþiei lor.

Astfel profesorii din ºcolile implicate în proiect au creat fiºe de
autoevaluare, au adunat materiale ºi au introdus ºi experimentat
autoevaluarea cu portofoliu în fiecare ºcoalã partenerã; apoi au aplicat
chestionare elevilor, au comparat ºi au schimbat datele între parteneri în
timpul reuniunilor de proiect. Pe baza experienþei câºtigate au identificat
problemele recurente ºi au furnizat recomandãri de utilizare a
portofoliului în autoevaluare. 

Dintre activitãþile desfãºurate de-a lungul celor trei ani, ne face plãcere sã 
amintim emisiunea „Valori Europene” de la TeleEuropa Nova
(televiziune localã), realizatã cu ocazia reuniunii de proiect din România,
2006, la care au participat cordonatorii din cele 6 þãri din proiect.

Produsele realizate în cadrul proiectului au putut fi prezentate la
concursul „Made for Europe”, etapa judeþeanã ce a adus ºcolii noastre
premiul special (2007) ºi menþiune (2008). Cu ocazia Zilelor ªcolii au fost 
organizate în fiecare an expoziþii cu portofoliile elevilor. În revista ºcolii
„De prin Creangã adunate…” ºi în ziarul „Adevãrul de Cluj” au fost
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publicate articolele „Sevolio – proiect european” ºi „Sevolio la sfârºit de
drum”.

Elevii noºtri au dovedit cã sunt mai interesaþi de studiul limbilor strãine,
cã folosesc mai des TIC în activitãþile de învãþare ºi evaluare, cã utilizarea 
portofoliului îi apropie de familie ºi dovedesc mai mult interes ºi pentru
alte discipline în afara celor de la evaluãrile naþionale. În urma
video-conferinþelor realizate, elevii ºi-au îmbunãtãþit cunoºtinþele despre
culturile, obiceiurile ºi sistemele de învãþãmânt din þãrile partenere. 

Proiectul le-a oferit cadrelor didactice posibilitatea de a cunoaºte diferite
sisteme de învãþãmânt ºi de a se implica în schimburi culturale cu alþi
profesori din alte þãri ºi, nu în ultimul rând, au reprezentat un stimul
pentru intensificarea colaborãrii la nivelul ºcolii, între toate cadrele
didactice. 

Varietatea disciplinelor ºcolare implicate ºi cunoaºterea partenerilor au
asigurat promovarea diversitãþii culturale. 

Proiectul a contribuit la dezvoltarea dimensiunii europene în cadrul
politicii ºcolii, ducând la iniþierea unui parteneriat cu o ºcoalã din Italia,
la iniþierea unor evenimente sincronizate cu istoria Europei: Zilele
Francofoniei, Science on Stage, Sãptãmâna ªtiinþei, Ziua Europei. 
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Invitãm toate ºcolile sã-ºi deschidã porþile spre o colaborare europeanã!

Produse finale: 
• Broºura: „SEVOLIO – A new self-assessment instrument –

positive experiences”

• Paginã web: http://sevolio.web.myschool.lu/

• Casetã video ce reprezintã emisiunea „Valori Europene” de la
TeleEuropa Nova (televiziune localã), realizatã cu ocazia reuniunii
de proiect din România, 22 mai 2006, la care au participat
cordonatorii din cele 6 þãri implicate în proiect 

• CD-uri cu fotografii de la reuniunile de proiect

• Altele: afiºe, steguleþe, mape – promovarea paginii web ºi a
proiectului

 

Responsabil proiect,

Profesor Mariana Aºtilean
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– E3 –

Élève, Éducation, Europe

Instituþii partenere:

ªcoala Generalã Nr. 17, Botoºani, România, coordonator

ªcoala cu clasele I-VIII Nr. 7, Braºov, România

Gymnazio Kainourgio, Grecia

Szkola Podstawowa W Smardowicach, Polonia

Westlea Primary School, Swindon, Marea Britanie

Scuola Media Patrizi Recanati, Recanati, Italia

École Primaire Publique „Dénise Arnoux-Chemaudin, Franþa

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba francezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Totul a început acum trei ani, când am fost cooptaþi într-un proiect de
parteneriat ºcolar, E3 (elev, educaþie, Europa), care avea în vedere nevoile 
educative ale elevilor europeni. Proiectul ni s-a pãrut extrem de
interesant, mai ales ca îºi propunea cunoaºterea nevoilor educative ale
tinerei generaþii din mai multe þãri europene ºi elaborarea unor tehnici
pedagogice care sã facã activitãþile educative mai accesibile. 

În cadrul vizitei de proiect de la Braºov am creat un grup de lucru alcãtuit 
din pãrinþi ºi educatori. Am selectat un grup de elevi care sã coordoneze
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anumite activitãþi, dar în principal toþi elevii ºcolii s-au arãtat interesaþi
sã participe. Cu aceastã ocazie s-au desfãºurat activitãþi deosebite în toate 
clasele primare, unde am asistat la adevãrate activitãþi de educaþie
europeanã ºi multiculturalã.

Elevii au prezentat un program care punea accent pe înfrãþirea dintre
toþi copiii, indiferent de naþionalitate sau culoare. Ceea ce i-a impresionat 
pe prietenii noºtri au fost demonstraþiile de picturã pe vase de ceramicã,
pe sticlã ºi pe ouã de Paºti, ca ºi materialele didactice realizate de
învãþãtori pentru a-l ajuta pe elev sã-ºi dezvolte gândirea criticã ºi
maniera de comunicare. S-a propus desenul pentru sigla primului an de
proiect, ca produs final, ºi am stabilit cum va arãta Calendarul 2007.

Pentru a putea confrunta sistemele educative trebuia sã ne cunoaºtem pe 
noi dar ºi ºcoala, lucru ce ne-a determinat sã realizãm chestionare ºi teste 
pentru pãrinþi, profesori ºi elevi privind activitatea educaþionalã. Temele
au fost diverse: Cine sunt eu?, Cunosc destul de bine grupul de prieteni ai
copilului meu?, Dacã aº fi...?. Elevii au confecþionat felicitãri de Crãciun ºi
Paºti. S-au înfiinþat urnele etichetate: „Aº vrea...Propun...Felicit...”, în
care elevii au depus bilete cu opiniile lor. Activitatea continuã ºi în
prezent. Propunerile lor sunt luate în considerare. În general sunt
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propuneri pentru activitãþi pe care le-ar dori, dar ºi nemulþumiri din
ºcoala. Acestea sunt discutate la întâlnirile comune cu elevii la Clubul
elevilor. Aici am stabilit de comun acord jaloanele pentru o conduitã bunã 
acasã, la ºcoalã, pe stradã sau în societate. 

Am prezentat dansuri populare româneºti, scenete, poezii ºi cântece în
limba francezã ºi am realizat împreunã cu psihologul ºcolii activitãþi de
analizã a relaþiilor de grup pe tema Cum mã vãd ceilalþi?, sub formã de
jocuri, mici teste, întrebãri.

Începând cu Polonia, în vizitele noastre am fost însoþiþi ºi de elevi. Ei au
luat parte la activitãþi alãturi de colegii lor. Am participat toþi la un concurs 
de orientare turisticã într-un mare parc naþional – Ojkow. Am urmãrit un
spectacol realizat de Ziua Europei, în limba francezã. Elevii români ºi greci 
au fost ºi ei implicaþi în spectacol. Am avut ocazia sã ascultãm un cântec
grecesc ºi o poezie de Mihai Eminescu recitatã în limbile românã, francezã
ºi englezã. Elevii din ºcolile partenere sunt educaþi în spiritul respectului
pentru naturã ºi sunt interesaþi de reciclarea deºeurilor. Învãþând sã
trãiascã într-un mediu sãnãtos, ei învaþã sã se respecte unii pe alþii. În
aceastã vizitã am mai putut observa ºi învãþa metode inedite de predare –
învãþare – evaluare. Se urmãreºte formarea realã a unor abilitãþi practice
adaptate cerinþelor economice ale regiunii. 
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Ultimul an a fost încãrcat de muncã ºi evenimente. Am finalizat broºura
„Eu, tu, într-o ºcoalã a viitorului“ cãreia i s-au ataºat un joc ºi un DVD cu
aspecte din toate vizitele. La toate acestea se ataºeazã „Codul de
comportament“ la care am lucrat cu toþii împreunã cu elevii la ºcoalã. În
mai 2008 am luat locul II pe þarã la concursul „Made for Europe“ cu
„Dicþionarul virtual de termeni educativi“. 

Acest proiect a avut ºi are un impact deosebit asupra elevilor din ºcoala
noastrã. Elevii sunt mai activi ºi prezintã o dorinþã mai mare de a învãþa
limba francezã. Impactul asupra profesorilor a fost de asemenea vizibil.
Profesorii ºi-au dezvoltat ºi competenþele de comunicare în limba
francezã, dar ºi pe acelea de a lucra în echipã. 

S-a conºtientizat cã echipa înseamnã profesori, elevi ºi pãrinþi. Profesorii
ºi-au dezvoltat  competenþele de socializare pe care le-au aplicat la clasã, dar
mai ales în cadrul relaþiei cu pãrinþii. ªcoala Pãrinþilor, înfiinþatã datoritã
acestui proiect, este un exemplu de comunicare ºi socializare în cadrul
relaþiei profesor – pãrinte – elev. Pãrinþii sunt mai receptivi la problemele
ºcolii ºi mai activi în realizarea unor materiale împreunã cu elevii.

Proiectul ne-a deschis porþile spre o lume pe care o intuiam numai ºi spre
o educaþie pe care o dorim aproape de nevoile elevilor noºtri.

Existã, în acest spaþiu pe care ne place sã-l considerãm al nostru, în
Europa, diferenþe culturale ºi istorice care nu pot fi surmontate decât
prin cunoaºtere reciprocã. Am deschis o poartã spre educaþia viitoare ºi o 
lãsãm deschisã tuturor acelora care vor dori ºi mai ales acelora care vor
îndrãzni sã îmbunãtãþeascã acest tãrâm atât de fragil, dar atât de
important – educaþia.

Produse finale:
• Calendar 2007 ºi Dicþionar virtual de termeni educativi

• Broºurã „Eu, tu, într-o ºcoalã a viitorului”

• Cod de comportament

Responsabil proiect,

Profesor Gabriela Bunea
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Playing with 
European children

Instituþii partenere: 

75. Yil Mehmet Akif Ersoy Ilkogretim Okulu Yalova, Turcia, coordonator

Direzione Didattica Ii Circolo San Salvo, Italia

ªcoala cu clasele I-VIII nr.7 Giurgiu, România

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

„Nu încetãm sã ne jucãm pentru cã îmbãtrânim; 
îmbãtrânim pentru cã nu ne mai jucãm” 

George Bernard Shaw

PINOCCHIO ÎN LUMEA JOCURILOR

Fiecare dintre noi a avut o jucãrie preferatã în copilãrie. Unii nu puteau
dormi fãrã pãpuºa sau ursuleþul preferat, alþii se jucau în nisip cu
gãletuºa ºi lopãþica, alþii jucau tot felul de alte jocuri. Aceasta era
distracþia într-un univers în care ne simþeam protejaþi doar pentru cã
eram înconjuraþi de jocuri ºi jucãrii. Pãrinþii ºi bunicii noºtrii se jucau ºi
ei ºi, deºi nu aveau atâtea posibilitãþi, simþeau aceeaºi plãcere jucându-se
cu jucãrii confecþionate de ei sau jucând jocurile pe care astãzi vrem sã le
luãm de pe rafturile prãfuite ºi sã le arãtãm copiilor noºtri.
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În primul an al proiectului au fost reactualizate jocurile din trecut, copiii
fiind încurajaþi sã iasã în aer liber ºi sã se joace. De asemenea, au fost
stabilite jocurile pe care pãrinþii ºi bunicii lor le jucau în trecut, copiii
devenind mici reporteri intervievându-ºi familiile ºi vecinii în legãturã cu
jocurile pe care aceºtia le jucau în trecut. Pinocchio the Traveller, o
combinaþie a pãpuºilor tradiþionale din cele trei þãri, a fost mascota
proiectului ºi a fost numitã astfel deoarece urma sã stea câte un an în
fiecare þarã. Elevii au scris într-un jurnal despre aventurile lui ºi au
participat la expoziþiile de jucãrii vechi sau mai noi, confecþionate în
cadrul orelor de educaþie tehnologicã. 

Dacã în primul an Pinocchio a fost în Turcia, în al doilea an el a poposit în
România, jucând jocurile din prezent, împreunã cu copiii români. A fost
conceput un chestionar pentru toþi elevii celor trei instituþii, aceºtia fiind
întrebaþi în legãturã cu jocurile pe care le joacã împreunã cu prietenii,
împreunã cu familia, în pauze, pe terenul de joacã, etc. De asemenea, au
fost stabilite jocurile comune celor trei þãri, care au fost jucate de elevii din
cele trei ºcoli partenere în Turcia, în luna mai 2007. Copiii au descoperit cã 
jocuri precum: V-aþi ascunselea, Batistuþa, Raþele ºi vânãtorii, Coarda,
ªotronul, Pãsãrile în cuib, Castelul, sunt jucate în toate cele trei þãri. 
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Anul trei a fost anul jocurilor viitorului, iar Pinocchio ºi-a continuat
aventura în Italia, împãrtãºind copiilor italieni din peripeþiile lui în
Turcia ºi România. Copiii români au participat la un concurs de creaþie
cu tema „Jocurile viitorului” în care aceºtia ºi-au imaginat cum se vor
juca în viitor, au creat jocuri noi sau au inventat reguli noi pentru jocuri
deja existente cum ar fi Baschet cu piciorul sau Cursa în trei picioare. Cele
mai bune jocuri au fost jucate de copiii din cele trei þãri în timpul vizitelor 
din România ºi Turcia din martie ºi mai 2008. 

Aceasta poveste nu are sfârºit. Ea va continua atâta timp cât în sufletele
noastre existã bucurie, frumuseþe, magie, minune ºi copilãrie...

Proiectul a avut un impact deosebit atât asupra elevilor, cât ºi asupra
profesorilor, ºcolii ºi comunitãþii locale. Impactul proiectului asupra
elevilor a fost evident încã de la primele activitãþi. S-a observat un mai
mare interes al acestora pentru învãþarea limbii engleze, dar ºi interesul
pentru învãþarea unui numãr minim de cuvinte în limbile þãrilor
partenere, care sã le permitã o mai bunã comunicare cu aceºtia. A fost
încurajat spiritul de echipã, prezent atât în timpul activitãþilor
proiectului, cât ºi în timpul orelor. Deoarece comunicarea cu partenerii
s-a facut în special prin poºta electronicã, elevii au manifestat un mai
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mare interes în folosirea calculatorului ºi a internetului. De asemenea,
faptul cã elevii ºi profesorii au jucat jocurile împreunã a dus la
îmbunãtãþirea relaþiei elev-profesor, elevii fiind mai motivaþi în procesul
de învãþare.

Activitãþile desfãºurate au avut impact asupra profesorilor, în sensul cã a 
crescut interesul pentru învãþarea limbii engleze, rezultatul fiind
înfiinþarea unui curs de limbã englezã la nivelul ºcolii. A crescut ºi
interesul profesorilor pentru folosirea calculatorului. «Jocul», cuvântul
cheie al acestui proiect, a fost folosit ca metodã de predare la clasã la
diferite discipline: englezã, românã, matematicã, educaþie fizicã,
motivând ºi mai mult elevii pentru a participa activ la orele de curs. 

Conducerea ºcolii a susþinut ºi încurajat participarea la activitãþile
proiectului. Acestea sunt orientate spre dezvoltarea dimensiunii
europene, trezind în rândul elevilor ºi profesorilor interesul pentru
diversitatea culturalã. S-a realizat atât un schimb cultural, cât ºi
profesional, profesorii din ºcolile partenere împãrtãºind din experienþa
fiecãruia, iar metodele însuºite pe aceastã cale au fost aplicate la clasã,
ceea ce a constituit un câºtig real pentru ºcoalã. Tot la nivelul ºcolii au
fost înfiinþate opþionale la diferite discipline, unde jocul este un
instrument didactic, folosit pentru a crea ore atractive ºi plãcute.

Proiectul a avut rãsunet ºi în comunitatea localã.

Produse finale: 
• Paginã web: www.pinocchio-eu.com

• CD cu jocurile prezentului ºi jocurile comune celor trei þãri, care a
câºtigat o menþiune la concursul naþional „Made for Europe“,
Târgu Mureº, 2008

• Broºurã cu activitãþile anului doi 

• Cartea „With Pinocchio in the World of Games”

• Jurnalul lui Pinocchio

Responsabil proiect,

Profesor Marinela Anghel
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The in volve ment of the new tech nol o gies
for a better knowl edge of cul tures,
tra di tions of Eu ro pean coun tries 

and hu man re la tion ships

Instituþii partenere:

Liceul cu Program Sportiv, Roman, România, coordonator

Scoala nr. 14 „ªtefan cel Mare“ Botoºani, România

Special Lyceum of Athens, Anw Hlioupoli, Grecia

Itis – LS F. Giordani, Italia

Besni 75. Yil Kemal Tabak yatili Ilkogretim Bolge Okulu, Turcia

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori 

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã

Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Principalul scop al proiectului a fost acela de a afla mai multe lucruri
despre cultura, tradiþiile, relaþiile interumane ºi sistemele educaþionale
europene, cu ajutorul ºi prin intermediul noilor tehnologii
informaþionale.  Toate activitãþile realizate în cadrul proiectului au avut
ca þintã crearea unei baze de date europene pentru profesori ºi elevi în
scopul acumulãrii de informaþii ºi cunoºtinþe, sporirii competenþelor de
utilizare a limbilor strãine ºi a TIC. 
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Împreunã, cinci instituþii de învãþãmânt europene, au creat noi
conþinuturi pentru cursuri opþionale, au gãsit noi metode de predare ºi
învãþare, în special pentru copiii talentaþi, dar ºi pentru cei cu nevoi
speciale sau proveniþi din familii dezavantajate ºi au realizat un schimb
activ de experienþã. 

Prin integrarea proiectului în programul ºcolii au apãrut noi discipline
opþionale, toate acestea oferind o diversitate în procesul educaþional. 

Încã din primul an de proiect s-a conturat o bunã colaborare între toþi
partenerii, am stabilit de comun acord activitãþile ºi rolul fiecãrei
instituþii partenere. Colaborarea a fost una de succes lucru uºor
observabil atât în timpul activitãþilor ºi reuniunilor de proiect cât ºi în
ceea ce priveºte produsele finale obþinute în parteneriat inclusiv în
ultimul an de proiect. Video-conferinþele ºi seminarele on-line, derulate
pe forumul platformei, au fost mijloace de comunicare deosebit de
eficiente în cadrul parteneriatului.

În cadrul tuturor produselor finale realizate se poate regãsi cu uºurinþã
contribuþia fiecãrei instituþii partenere care a realizat lecþii pentru
cursurile opþionale atât în limba maternã, cât ºi în limba englezã. Fiecare
echipã de proiect din cadrul parteneriatului a postat pe platforma on-line
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lecþiile ºi materialele didactice realizate. În fiecare instituþie partenerã
s-au administrat teste de personalitate (concepute tot de profesorii din
echipa de proiect) pentru a putea contura profilul tânãrului european
contemporan. Toþi partenerii au fãcut analiza rezultatelor obþinute în
urma administrãrii chestionarelor, apoi le-au postat pe platformã. La
finalul derulãrii proiectului ºi mai ales în cadrul ultimei reuniuni de
proiect s-au realizat o sintezã on-line ºi un DVD cu toate materialele
realizate în cadrul proiectului, intitulatã generic Culturã, tradiþii ºi
relaþiile interumane în spaþiul european, ce va putea fi utilizatã anul ºcolar
urmãtor în cadrul unui curs opþional transcurricular. Pentru o ºi mai
bunã colaborare, fiecare instituþie partenerã a contribuit cu activitãþi
deosebite pentru ca, în final, sã obþinem reuniuni de proiect de succes, în
strânsã legãturã cu obiectivele ºi activitãþile stabilite, cât ºi cu un impact
deosebit asupra elevilor, profesorilor, instituþiilor dar ºi asupra
comunitãþii locale.

Elevii implicaþi în proiect ºi-au îmbunãtãþit competenþele de comunicare
în limba englezã ºi au acumulat ºi cunoºtinþe de limbã italianã. Aceºtia au 
dobândit noi competenþe privind utilizarea noilor tehnologii dar ºi
abilitãþi practice. 
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Impactului proiectului a putut fi observat în rândul profesorilor care ºi-au 
îmbogãþit competenþele de comunicare în limbi strãine.

Proiectul a avut impact ºi în rândul pãrinþilor ºi al comunitãþii locale care 
s-au implicat mai activ în viaþa ºcolii. Prin diseminarea rezultatelor
proiectului în comunitatea localã au fost stabilite noi parteneriate ºi
colaborãri pentru alte activitãþi.

Reuºita acestui proiect a avut la bazã dorinþa colectivã de a face parte din
organizaþie, de a se adapta la noile cerinþe ale învãþãmântului modern,
din mers, de a le aplica în procesul instructiv – educativ, cu dragoste ºi
suflet faþã de elevi.

Cel mai mare câºtig al acestui proiect a fost acela de a pregãti profesori
competenþi pentru o Europã unitã ºi elevi mai bine „conectaþi” la
realitãþile Uniunii Europene.

Produse finale:
• Paginã web: www.comenius-lps.ro

• CD-uri (mini-enciclopedii culturale pentru uz ºcolar)

• Broºurã „Tradiþii româneºti”

• Galerie foto virtualã

• DVD – „Tradiþii – ieri ºi azi – în Europa”

Responsabil proiect,

Profesor Elena Dãmii
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European art and culture – source and
inspiration for extra value in 

early education

Instituþii partenere: 

Kindergarten Child’s Friend, Bulgaria, coordonator

San Anton Early School, Malta

Pikpa of Pireus Mihalinio, Grecia

École maternelle Marcel Pagnol, Franþa

Ceip Dunas de Donana, Spania

Grãdiniþa Particularã „Lumea Copiilor“, Galaþi, România

Waldhofschule Eine Schule fur alle, Germania

Sehit Ogretmen Mehmet Ali Durak Ilkogretim Okulu, Turcia

Hallow CE Primary School, Anglia

Podstawowa Szcola Integracyjna nr 21, Polonia

ªcoala Generalã cu clasele I-VIII Nr. 51, Bucureºti, România

Perioada de desfãºurare:

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, profesori

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã
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Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor: 

Activitãþile parteneriatului au oferit atât elevilor, profesorilor cât ºi
pãrinþilor ºi comunitãþii locale o mai bunã ocazie de a conºtientiza rolul
important al culturii ºi artei în educaþia primarã. Activitatea Toamna
Româneascã din noiembrie 2005 a constat în recitare de poezii aparþinând
literaturii române, creaþii literare ale copiilor în limba românã, francezã ºi
englezã, desene ale copiilor ºi icoane pe sticlã, fotografii realizate de elevi ºi 
interpretarea unor cântece în limba românã, francezã ºi englezã.
Prezentarea unor tradiþii româneºti ºi a sãrbãtorilor religioase din aceastã
perioadã au avut ca temã centralã toamna. În cadrul ºcolii s-a realizat o
expoziþie cu desene ale elevilor cu tema „Culorile Toamnei” ºi o expoziþie
de fotografie cu imagini de toamnã, realizatã de o elevã de clasa a IV-a.
Timp de o sãptãmânã s-au desfãºurat în ºcoalã ºezãtori literar-artistice cu
elevii participanþi în proiect.

În cadrul activitãþii „Simfonia Iernii“ din decembrie 2005 s-a organizat
expoziþia cu felicitãrile de Crãciun primite de la parteneri ºi s-au
prezentat tradiþii ºi colinde tradiþionale din spaþiul cultural francez ºi
anglo-saxon, promovându-se pe aceastã cale conceptul de identitate
culturalã naþionalã ºi europeanã. De asemenea, elevii au realizat felicitãri  
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ºi desene de Crãciun ºi compuneri pe teme de iarnã ºi au prezentat
obiceiurile româneºti de Crãciun. Românaºul, corul ºcolii, a interpretat
colinde ºi strigãturi tradiþionale româneºti de Crãciun. Elevii clasei a IV-a 
au interpretat douã piese de teatru: „Moº Crãciun pleacã la drum” ºi „Cei
trei magi”.

În luna martie 2006, elevii implicaþi în proiect au pregãtit mãrþiºoare
care au fost oferite reprezentanþilor instituþiilor partenere participanþi la
vizita de proiect din Bucureºti din martie 2006.

În al doilea an al proiectului, instituþia noastrã a realizat activitãþi
tematice de Crãciun, 9 Mai ºi Spring Day prezentând desene ale copiilor
în expoziþii organizate în ºcoalã. Activitãþile au fost apoi înregistrate pe
site-ul Spring Day 2007. S-au desfãºurat activitãþi la clasã, de tipul Poveºti 
cu tâlc,  creându-se astfel noi metode de înþelegere ºi apropiere de un text
literar care aparþine culturii europene. Punctul de pornire în aceastã
activitate a fost reprezentat de poveºti literare reprezentative, cu caracter 
moralizator, trimise de parteneri. Activitãþile în echipe mixte
profesori-elevi au condus la realizarea unei prezentãri Power Point care a 
conþinut informaþii despre personalitãþi de marcã ale culturii ºi artei
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româneºti, personalitãþi europene marcante ºi un material despre
sistemul de învãþãmânt din România.

În ultimul an activitãþile au continuat cu vizitele de proiect din Spania ºi
Bulgaria în cadrul cãrora s-au realizat expoziþii internaþionale cu desene
ale elevilor din instituþiile participante. Toate rezultatele activitãþilor au
putut fi diseminate atât la seminarul de contact Comenius de la Braºov,
la secþiunea Exemplu de bunã practicã, cât ºi în cadrul vizitelor de proiect
din Spania ºi Bulgaria. 

Pe parcursul activitãþilor desfãºurate în cadrul parteneriatului, elevii au
arãtat o mai mare încredere în capacitãþile lor de relaþionare cu colegii ºi
cu profesorii, o creºtere a motivaþiei pentru participarea la proiect ºi
pentru învãþarea limbilor strãine, o dorinþã mai mare de a participa la
realizarea materialelor, folosind computerul sau alte tehnologii. 

S-a observat ºi o mai bunã comunicare între toate tipurile de participanþi, 
profesori ºi elevi, ºi o apreciere sporitã a valorilor estetice de cãtre elevi.
Activitãþile s-au desfãºurat într-o atmosferã degajatã, fiecare copil având
posibilitatea sã lucreze dupã propriul ritm sau interes. Multe acþiuni ale
proiectului s-au desfãºurat în cabinetul Comenius al ºcolii, locaþie care a
devenit repede un spaþiu preferat de copii. 

Interesul pentru acest proiect manifestat de învãþãtorii ºi profesorii de
discipline diferite a fost deosebit ºi multitudinea ariilor tematice ale
proiectului a dat ºansa tuturor acestora sã participe la acþiunile
proiectului cu entuziasm, creativitate, încredere ºi degajare. 

Vizitele de proiect ºi schimbul de profesori au prilejuit cadrelor didactice
o mai bunã cunoaºtere a sistemelor de învãþãmânt din Europa, cu
punctele lor pozitive, dar ºi cu cele negative, având astfel ºansa de a le
compara cu sistemul românesc ºi de a încerca o optimizare a acestuia. 

Un alt aspect al activitãþii cadrelor didactice a fost dezvoltarea de noi
metode ºi instrumente didactice pentru predarea culturii ºi artei în
cadrul diverselor ore. 

Conducerea ºcolii a susþinut din primul moment acest parteneriat,
participând activ la toate acþiunile acestuia. 

Toate acþiunile proiectului au fost realizate cu sprijinul direct sau indirect 
al pãrinþilor. Aceºtia au fost implicaþi în realizarea serbãrilor de Crãciun
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ºi i-au ajutat pe copii sã se documenteze pentru crearea materialelor
informative. 

Parteneriatul a însemnat muncã, acumulare de experienþã, noi prieteni ºi 
multã distracþie.

Produse finale:
• Paginã web: www.eufriend.org/ACE/index.htm

• DVD cu filme ale activitãþilor

• Expoziþii locale ºi internaþionale, broºurã ce conþine tehnici
didactice, obiecte de artã, spectacole, material pedagogic, calendar 
multinaþional 

Responsabil proiect,

Profesor Claudia Puþura
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Energy in the 
consumers’ hands

Instituþii partenere: 

Liceul Teoretic „Ion Creangã“, Bucureºti, România, coordonator

ªcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Popoviciu”, Beiuº, România

Gymnasio Lianokladiou, Lamia, Grecia

Raayland College, Venray, Olanda

Liceo Scientifico Statale „Leonardo da Vinci“, Sora, Italia

Liceo Comprensive di Arce, Arce, Italia

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollegium es Alapfoku
Muveszetoktatasi Intezmeny-Sátoraljaújhely, Ungaria

Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie,
Rawicz, Polonia 

Lycée d’Enseignement General et Technique Agricole de Romans sur
Isere, Franþa  

Cordeaux High School, Louth, Anglia

Rifat Canayakin Bayrampa, Istanbul, Turcia

Perioada de desfãºurare: 

2005 – 2008

Public þintã: 

elevi, cadre didactice 

Limba de comunicare a proiectului: 

limba englezã
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Prezentarea proiectului ºi a activitãþilor:

Scopul proiectului a fost creºterea calitãþii educaþiei pentru un
comportament civic ºi democratic, în toate ºcolile europene participante,
prin crearea unui model de curriculum referitor la predarea cetãþeniei
europene folosind abordãri ale subiectului, bazate pe conceptul cheie –
energia ca element important al bunãstãrii comunitãþii.

Activitãþile primului an de proiect au vizat cunoaºterea de cãtre elevi ºi
profesori a politicii de energie ºi mediu a Uniunii Europene, a
conceptului de energie, principalele tipuri de surse de energie, avantajele
ºi dezavantajele utilizãrii lor, calitatea mediului înconjurãtor, înlocuirea
surselor convenþionale de energie cu alte surse reînnoibile, energia
viitorului. 

În al doilea an de proiect, elevii au studiat legile conservãrii ºi
transformãrii energiei, fãcând un studiu al principiilor de funcþionare a
jucãriilor educative „Drinking Bird” ºi „Levitron”. Elevii ºcolii,
imaginându-ºi cã sunt membrii unui studio, „Kid’s TV” au realizat un ºir
de interviuri în oraºul Beiuº pentru a testa nivelul de cunoºtinþe ºi
interesul locuitorilor ºi al administraþiei locale pentru tipurile de energie
folosite ºi conservarea energiei. Au fost intervievaþi pãrinþi, viceprimarul
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oraºului, profesori, cetãþeni de vârste ºi ocupaþii diferite. S-a organizat o
întâlnire cu o specialistã în problematica energiei, activitate care a
prilejuit elevilor ocazia de a pune întrebãri ºi de a primi explicaþii. 

În ultimul an, echipele de proiect ºi-au concentrat atenþia asupra
impactului folosirii energiilor asupra mediului înconjurãtor – poluarea.
Elevii au studiat cauzele poluãrii apei, solului ºi a aerului, au realizat
rapoarte, referate, prezentãri PPT, postere ºi panouri, pe care le-au
prezentat elevilor ºi cadrelor didactice din ºcoalã ºi cu ocazia schimbului
de elevi din Louth, Anglia. În fiecare þarã partenerã, elevii au cãutat, au
studiat, au comparat ºi prezentat celorlalþi parteneri legislaþia referitoare 
la protecþia mediului înconjurãtor. La nivelul fiecãrei ºcoli s-a întocmit o
listã de reguli pe care elevii trebuie sã le respecte pentru a reduce
poluarea mediului înconjurãtor. S-au organizat acþiuni de curãþire a
parcurilor, pãdurilor, locurilor de agrement ºi s-au plantat pomi. Cu
aceleaºi ocazii au rãspândit etichete cu mesaje antipoluare. 

Proiectul a avut impact la nivelul tuturor actorilor implicaþi în proiect: la
nivelul ºcolii (elevi, profesori, pãrinþi) ºi al comunitãþii locale.

Prin participarea la proiect elevii au avut ocazia sã-ºi îmbunãtãþeascã
competenþele de exprimare fluentã în limba englezã. Asumându-ºi
responsabilitãþi, rezolvând probleme, luând decizii, împãrþindu-ºi timpul
ºi sarcinile, împãrtãºind idei, elevii ºi-au dezvoltat competenþele
manageriale. Prin participarea la proiect elevii au înþeles care este locul
ºi rolul lor în echipã, au fost mai motivaþi, ºi-au sporit încrederea în
forþele proprii ºi ºi-au îmbunãtãþit performanþele ºcolare. Participarea la
proiect a dat posibilitatea elevilor sã dobândeascã cunoºtinþe cu caracter
transcurricular. Ei au recapitulat cunoºtinþe de fizicã, chimie, geografie,
au învãþat termeni ºtiinþifici în limba englezã. La ora actualã au mult mai
multe cunoºtinþe legate de tema proiectului, studiazã în plus, sunt mai
atenþi la ore ºi pun mai multe întrebãri. 

Mobilitãþile au favorizat cadrelor didactice îmbunãtãþirea competenþelor
de lucru în echipã, de utilizare a unor metode activ-participative de
predare-învãþare ºi evaluare, metoda webquest, posterul, portofoliul,
folosirea prezentãrilor PPT, etc. Cadrele didactice au avut de asemenea
ocazia sã-ºi îmbunãtãþeascã competenþele de comunicare în limba englezã 
ºi francezã. Stabilind un contact virtual între cadrele didactice din ºcoalã
ºi parteneri, cãutând informaþii pe internet ºi redactând materiale de
proiect pe calculator, aceºtia ºi-au dezvoltat competenþele TIC. 
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Participarea la proiectul multilateral Comenius a deschis ºcolii noastre
calea unei educaþii de mai bunã calitate pentru cetãþenie democraticã,
pentru a pregãti elevii sã joace la rândul lor un rol activ în viaþa publicã,
sã dezvolte activitãþi pentru protecþia ºi îmbunãtãþirea mediului natural,
sã apere mediul ºi sã aibã o atitudine responsabilã faþã de acesta.

Produse finale:
• Material pedagogic pentru disciplina opþionalã, „Energia pe

mâinile consumatorului”

• CD – interviuri realizate în Beiuº

• Paginã web: www.comenius.s5.com ;

• Micro media player „Drinking Bird”

• Altele: desene, postere, prezentãri PPT, expoziþie internaþionalã
de fotografii „Positive and Negative”, www.comenius.s5.com/exib.html

rapoarte, reportaj, dicþionar de termeni ºtiinþifici în nouã limbi
strãine, newsletter

Responsabil proiect,

Profesor Rodica Bârlãu
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Mobilitãþi individuale –

formare continuã pentru

personalul implicat în

educaþia ºcolarã
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Grãdina, monument viu

Profesor: Simona Basaraga

ªcoala nr. 93 „Emil Racoviþã“, Bucureºti

În perioada 1 – 6 septembrie 2008, am participat la cursul de formare
continuã „GRÃDINA, MONUMENT VIU. PEDAGOGIA PATRIMONIULUI

GRÃDINILOR ÎN EUROPA”, curs care s-a þinut în localitatea Versailles,
Franþa, sub egida Programului de Învãþare pe tot parcursul vieþii
(Lifelong Learning Programme) – programul sectorial Comenius.

De-a lungul celor 6 zile s-au desfãºurat activitãþi ample, programul fiind
destul de încãrcat, respectiv orele 9 – 18(19) (cu pauza de prânz), dar în
egalã mãsurã la fel de interesant ºi în locuri diverse, ca: ªcoala
Superioarã Naþionalã a Peisajului – Versailles, Grãdinile Castelului
Versailles, Complexul Muzeal „Claude Monet“ – Giverny (Normandia),
Muzeul de Istorie Naturalã – Paris, Muzeul „Orangerie” din Paris.

Am ales acest curs din multitudinea celor cuprinse în catalog deoarece,
iubind natura ºi florile, doresc tare mult ca ºcoala unde îmi desfãºor
activitatea sã aibã mai mult spaþiu verde ºi mai ales o grãdinã, care sã
atragã prin frumuseþea ei „albinuþele” dornice de a învãþa carte.

Alegerea mea a fost de bun augur, deoarece cursul la care am participat
nu numai cã mi-a oferit rãspunsuri la numeroase întrebãri, dar am aflat
ºi multe, multe alte lucruri interesante.

Printre obiectivele pe care organizatorii ºi le-au propus, se numãrã:

• formarea de cadre didactice europene, din învãþãmântul public ºi
privat, în domeniul pedagogiei patrimoniului grãdinilor;

• construirea unei culturi europene comune, referitoare la
patrimoniul grãdinilor;

• accesul la cunoaºterea mai multor culturi prin exploatarea
deschiderii europene;

• cultivarea respectului reciproc între culturi;
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• identificarea mijloacelor concrete care sã contribuie prin proiecte
pedagogice la dezvoltarea interdisciplinaritãþii, a demersurilor de
proiect, a schimburilor practice între parteneri.

ªcoala Superioarã Naþionalã a Peisajului, care a fost gazda acestui curs
de formare, ne-a pus la dispoziþie, pe lângã sãlile de curs dotate cu
aparaturã modernã, grãdina ºi livada, unde am putut vedea ºi admira
plantele îngrijite cu multã atenþie, de la banalii dovlecei, pânã la seculara
livadã de meri ºi peri ai cãrei pomi dãdeau roade regelui Ludovic al
XIV-lea. Am avut onoarea sã-l avem ca ghid pe domnul Manuel Pluvinage, 
directorul ªcolii Naþionale a Peisajului, ºi renumit cercetãtor, care ne-a
descris în amãnunþime fiecare soi de plantã, pânã la cele create ºi
denumite chiar de domnia sa. 

Întreaga noastrã activitate s-a comasat într-un „carnet de grãdinã”, pe
care fiecare cursant l-a primit la începutul stagiului. A fost un instrument 
de lucru foarte util, deoarece în el am gasit, pe lângã programul cursului,
multe alte informaþii necesare (citate celebre, imagini), dar mai ales,
spaþii, pagini pe care am putut lucra în diferite momente. Spre exemplu,
mergând într-un cadru foarte agreabil din grãdina Versailles, am avut ca
sarcinã sã scriem primul cuvânt care ne vine în minte. S-au selectat apoi
zece cuvinte (aparent fara nicio legãturã între ele), cu care a trebuit apoi
sã alcãtuim un text. Au ieºit la ivealã niºte lucruri nebãnuit de frumoase.
Aceasta m-a determinat sã aplic acest procedeu ºi în clasa cu elevii mei ºi
rezultatele au fost spectaculoase. Consider cã este o bunã metodã atât de
lucru în echipã, cât ºi de dezvoltare a gândirii, imaginaþiei ºi creativitãþii.

O alta metodã, cu totul ineditã pentru mine, pe care am învãþat-o în acest
stagiu a fost „vederea în oglindã”. Alegând un cadru favorabil, se pot
descoperi nenumãrate aspecte ale realitãþii, cu ajutorul reflectãrii în
oglindã. Apreciez foarte mult la acest curs aspectul sãu practic: tot ceea
ce mai întâi se explica, se punea apoi în practicã. La fel ºi crearea unui
tablou, prin decuparea unor porþiuni din alte douã tablouri ºi
reasamblarea lor într-o altã ordine. Am experimentat acest lucru la clasa,
la ora de educaþie tehnologicã. Prin decupaje ºi apoi lipituri, copiii au
realizat colaje demne de adevãraþi artiºti. Pe lângã dezvoltarea
îndemânãrii, acest procedeu le dezvoltã foarte mult creativitatea ºi
imaginaþia.

Cursul „Pedagogia Patrimoniului Grãdinilor” nu a excelat doar prin
activitãþi practice pline de fantezie, ci ºi prin personalitãþile care ne-au
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fost prezentate, cum ar fi: doamna Monique Mosser, unul dintre cei mai
mari istorici ai Franþei în arhitectura grãdinilor, a cãrei conferinþã ne-a
purtat din cele mai îndepãrtate timpuri ale civilizaþiei, când oamenii erau 
deja preocupaþi de frumosul ambiental, pânã în zilele noastre, când arta
modernã îºi pune amprenta ºi asupra acestui aspect.

O altã personalitate care ne-a însoþit prin vastul parc de câteva zeci de
hectare al Castelului Versailles a fost marele artist ºi istoric al grãdinilor
Claude Rozier, care, cunoscând foarte bine grãdina, ne-a facut sã
pãtrundem în tainele simbolisticii numeroaselor statui, descifrându-ne
într-un limbaj absolut plastic, mesajele pe care le transmit acestea, ca ºi
fântânile arteziene ºi aleile.

Deloc lipsitã de importanþã a fost vizita la Muzeul de Istorie Naturalã din
Paris, unde am avut ocazia sã vãd unul dintre cele mai mari ºi mai vechi
ierbare din lume, care adãposteºte peste 80000 de plante, unele veterane, 
din secolul XVI-lea. Nu a lipsit nici partea practicã a cursului, când, având 
la bazã lucrul în echipã, a trebuit sã confecþionãm ºi noi un mic ierbar.
Acest lucru mi-a fost de un real folos, deoarece în proiectul „Academia
Piticilor”, pe care îl desfãºor cu ªcoala nr. 1 din Buºteni, Prahova, este
prevãzutã ca lucrare finalã realizarea unui ierbar cu plante din cele douã
zone geografice, respectiv câmpie ºi munte. Am învãþat astfel cum se
înseriazã plantele ºi ce trebuie sã conþinã fiºa unei plante.

Nu pot sã trec cu vederea vizita la Giverny (Normandia), localitate unde a 
trãit marele pictor impresionist Claude Monet ºi unde ºi-a creat o grãdinã 
demnã cu adevãrat de gustul unui artist.

Toate informaþiile pe care le-am adus cu mine pe casete, dar ºi în minte ºi
în suflet vor constitui un prilej de a împãrtãºi colegilor mei, atât din
ºcoalã, cât ºi din afara ei, din experienþa dobânditã în cadrul acestui curs.

Pe lângã acestea, un alt câºtig este cã mi-am putut aprofunda
cunoºtinþele de limba francezã ºi am legat prietenii care sper sã punã
bazele unor alte noi proiecte.

Beneficiarii principali ai acestei experienþe sunt însã, indiscutabil, elevii
mei. Inspirându-mã din activitãþile desfãºurate în cadrul cursului, am
iniþiat un proiect intitulat „Sã adoptãm o floare!”. În primul semestru al
anului ºcolar în curs m-am orientat cãtre o activitate în clasã, în cadrul
cãreia fiecare elev are în grijã un ghiveci cu o floare, pe care trebuie sã o
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creascã, urmând ca în semestrul al II-lea acþiunile sã se desfãºoare în
grãdina ºcolii, dar cu aceleaºi obiective.

În acelaºi context, opþionalul „Grãdina, locul meu preferat” sper sã
trezeascã interesul elevilor pentru a iubi natura ºi a o proteja. Acest
opþional ne va ajuta mult în cadrul interdisciplinar, la obiectul „Stiinþe”,
dar nu numai. Am iniþiat deja o expoziþie cu lucrãrile elevilor realizate în
cadrul orei de educaþie plasticã, unde fiecare a prezentat în acuarele
„grãdina sa de vis”, sperând ca în primãvara urmãtoare sã o poatã
prezenta ºi în realitate.

De asemenea, în cadrul orei de educaþie tehnologicã, copiii au
confecþionat rame pentru fotografii, colaje pe aceeaºi temã, folosind
materiale textile ºi diferite seminþe de plante.

Toate aceste teme nu s-au epuizat, deoarece se pot „broda” pe ele
nenumãrate subiecte pentru orele ce vor urma, atât în acest an ºcolar, cât 
ºi în cei care vor veni. 

Imaginile de la stagiu pe care le-am prezentat elevilor le-a dezvoltat
acestora gustul pentru frumos, dorinþa de a cunoaºte ºi alte culturi, ca ºi
dorinþa de a învãþa limbi straine, atât de necesare în comunicarea la nivel 
european.

Prof. Simona Basaraga
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Developing scientific and linguistic skills 
through digital media in science classes

Profesor: Istrate Gabriela Mariana

Colegiul Naþional „Mihai Viteazul“, Slobozia, Ialomiþa

Stagiul la care am participat a fost organizat de Faculdade de Ciencias da 
Universidade de Lisboa, în perioada 3 – 9 iulie 2008 la Lisabona, în
Portugalia.

Din primul moment am fost atrasã de ceea ce oferã acest curs, din
punctul de vedere al unui profesor de chimie. Mi s-a pãrut foarte atractiv
faptul cã la acest curs urma sã învãþ cum sã folosesc mijloacele IT, în
special internetul în predarea chimiei. De asemenea, am vrut sã vãd ce fel 
de exerciþii (aplicaþii) poate folosi un profesor pentru a dezvolta la elevi
nu numai competenþele ºtiinþifice, specifice materiei predate, ci ºi
competenþele lingvistice. Am considerat cã acest curs este o bunã ocazie
de a întâlni ºi alþi profesori de chimie ºi de alte ºtiinþe din þãrile europene.

Stagiul a fost alcãtuit din mai multe sesiuni de formare: 

• Studierea ºi învãþarea ºtiinþelor prin citit ºi scris – formatorii au fost 
din Finlanda ºi Slovacia, iar ca metode s-a pus accent pe discuþiile
formator-formabil ºi rezolvarea, în echipã, a unor exerciþii diferite.

• TIC în predarea ºi învãþarea ºtiinþelor – formatorul a fost de la
Universitatea din Leicester, Anglia; în cadrul acestei sesiuni s-au
sintetizat, în urma discuþiile purtate în cadrul echipelor, avantajele 
ºi dezavantajele folosirii diferitelor site-uri în predarea ºtiinþelor.
S-au dat exemple concrete de pagini web care pot fi folosite în
acest scop ºi s-au stabilit punctele tari ºi punctele slabe ale
acestora.

• Abilitãþi lingvistice ºi ºtiinþifice – sesiunea a fost condusã de
formatori din Spania ºi Slovacia ºi a constat în activitãþi (exerciþii)
concrete lingvistice care pot fi folosite în orele de ºtiinþe.

• Criterii de selectare a paginilor web pentru activitãþile lingvistice ºi
ºtiinþifice – în cadrul acestei sesiuni ni s-au prezentat diferite
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proiecte de activitãþi care folosesc internetul în predarea ºtiinþelor, 
proiecte realizate de cãtre formatori, iar apoi s-a lucrat pe grupe,
fiecare grupã analizând proiectele prezentate ºi sintetizând
punctele tari ºi punctele slabe.

• Pentru a pune în practicã aspectele teoretice, cursanþii au primit
ca sarcinã de lucru realizarea unor proiecte care sã cuprindã
activitãþi de predare-învãþare a ºtiinþelor, care sã accentueze
dezvoltarea competenþelor lingvistice ºi ºtiinþifice. Evaluarea
acestui curs a constat în prezentarea fiecãrui proiect realizat,
urmatã de discuþii, analize la care au participat toþi formatorii ºi
toþi cursanþii.

La toate sesiunile stagiului s-au folosit foarte mult discuþiile ºi
dezbaterile, acestea alternând ºi cu prezentarea, în format electronic, a
unor materiale, pentru a facilita înþelegerea noþiunile corespunzãtoare.

Pentru activitãþile de grup ni s-a cerut sã formãm grupe de câte 4-5
membri, din þãri diferite, iar componenþa echipelor s-a schimbat dupã
fiecare activitate. Consider cã acest lucru este foarte bun deoarece, în
acest fel, am putut veni în contact cu cât mai mulþi cursanþi din celelalte
þãri participante, am putut socializa mai mult.

Un alt lucru care mi-a plãcut foarte mult a fost acela cã, în afara orelor de
curs, am luat parte ºi la activitãþi culturale; astfel, prin grija
organizatorilor, am vizitat obiective din Lisabona ºi din împrejurimi, am
aflat mai multe informaþii de naturã geograficã ºi istoricã; am vizitat
Mãnãstirea Jeronimos ºi Turnul Belem (incluse în Patrimoniul Universal 
UNESCO) ºi fostele reºedinþe regale Queluz ºi Sintra.

Mi-am propus sã desfãºor activitãþi de diseminare variate, prin care sã îi
atrag pe elevi spre studiul ºtiinþelor, dar sã îi conving ºi pe colegii mei,
cadrele didactice, cã participarea la un astfel de stagiu de formare este un 
bun prilej de a învãþa lucruri noi, de a cunoaºte colegi din celelalte þãri
europene. Câteva dintre activitãþile de diseminare pe care mi-am propus
sã le desfãºor sunt:

• prezentarea activitãþii de formare în rândul cadrelor didactice de
la instituþia pe care o reprezint, profesorilor de chimie ºi fizicã din
judeþ;
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• prezentare în cadrul întâlnirii responsabililor cu perfecþionarea
din judeþul nostru, pentru a sublinia cã aceste stagii contribuie cu
succes la perfecþionarea profesionalã a cadrelor didactice;

• prezentarea activitãþii de formare responsabililor cu proiectele de
cooperare din judeþ, deoarece în urma participãrii la astfel de
cursuri de formare se pot stabili relaþii de colaborare, de
parteneriat, cu reprezentanþi ai altor instituþii, rezultatul putând fi 
proiecte de tip Comenius sau Leonardo da Vinci etc.;

• popularizarea stagiului în paginile revistei adresatã cadrelor
didactice din judeþ, „Ars Didactica“, editatã de Casa Corpului
Didactic Ialomiþa.   

Pe termen lung, îmi doresc sã pun în practicã ceea ce am învãþat la curs,
prin utilizarea, ori de cate ori va fi posibil, a internetului în orele de
chimie; voi indica elevilor sã acceseze diferite pagini web, care conþin
informaþii necesare unei mai bune desfãºurãri a orelor de chimie, dupã
care voi rezolva aplicaþii, asemãnãtoare celor prezentate de formatori la
stagiu. Sper ca astfel de activitãþi sã-i atragã pe elevi spre studiul mai
aprofundat al chimiei.

Participarea la acest stagiu a fost o experienþã deosebitã pentru mine,
datoritã lucrurilor noi ºi interesante pe care le-am învãþat, dar ºi datoritã
relaþiilor de cooperare pe care le-am stabilit cu ceilalþi participanþi.

Prof. Gabriela Mariana Istrate
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Certifications Delf/Dalf

Profesor: Dâncan Corina

Liceul Teoretic „Traian”, Deva, judeþul Hunedoara

„Bonjour, mon nom est Corina Dâncan et je viens de Roumanie”.

Acest tip de prezentare, multiplicat însutit, se putea auzi în toate sãlile
din CAVILAM, unde peste 200 de profesori din 42 de þãri, unele fiind
dintre cele mai îndepãrtate ºi mai exotice, au participat, în perioada 4-15
august 2008, la diferite stagii de formare legate de limba francezã ºi de 
francofonie.

Ce aveam în comun? Faptul cã predãm toþi limba francezã ºi, aproape
toþi, eram bursieri: ai Guvernului francez, ai ministerelor din þãrile de
origine sau, ca mine, fericita beneficiarã a unei burse în cadrul
Programului de Învãþare pe tot parcursul vieþii – Programul sectorial
Comenius, mobilitãþi individuale.

ªi mai aveam un lucru foarte important în comun: gazda noastrã, CAVILAM 

– «CENTRE D’APPROCHES VIVANTES DES LANGUES ET DES MEDIAS», o
instituþie prestigioasã de formare în domeniul pedagogiei limbii franceze,
condusã de profesorul Michel Boiron, personalitate reputatã în ceea ce
priveºte multiplele aspecte ale învãþãrii sau predãrii francezei. De altfel,
situl Cavilam ilustreazã pe de-a-ntregul filosofia instituþiei « le plaisir
d’apprendre », ceea ce-l transformã într-unul din centrele de referinþã în
ceea ce priveºte activitãþile de formare pentru profesori din Europa.

Cavilam a apãrut în 1964, ca urmare a gândirii revoluþionare a edililor
Vichy-ului, care, pentru a asigura supravieþuirea strãlucitoarei staþiuni
de altãdatã, au intemeiat aceastã instituþie de culturã ºi educaþie cu un
prestigiu în continuã creºtere ºi care a înlocuit turismul balnear, în
scãdere, cu « turismul lingvistic », în expansiune ºi din ce în ce mai
conectat la nevoile solicitanþilor, deci mai ofertant ºi cãutat.

Cavilam este deschis în egalã mãsurã elevilor, studenþilor, profesorilor,
definindu-se ca o adevaratã industrie de formare. Totul este organizat „á
la française”, adicã pâna în cel mai mic detaliu. O echipã de tineri
animatori, studenþi în Vichy sau Clermont Ferrand, îþi stã la dispoziþie în
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rezolvarea oricãrei probleme, de la cazare, masã ºi pânã la organizarea
timpului liber. Care este bine gândit ºi variat, cu o accentuatã
componentã culturalã de descoperire a patrimoniului local ºi regional ºi
bogat în sugestii: de la excursii în Auvergne, pentru a escalada renumiþii
vulcani ai zonei – Puy-de-Dôme, Volvic, vizitarea unor castele renumite
din zonã, vizitarea unor aºezãri care încã trãiesc din meseriile artizanale
care le-au adus gloria, sau a capitalei, Lyon, oraºul celor douã ape, pânã la 
degustarea de produse locale, de unde, evident, nu lipsesc vinul ºi
brânzeturile specifice. (ªi nici dulciurile, pe care M-L Parizet tocmai ni le
prezintã, sub forma unui inspirat material didactic !) Sau chiar iniþierea
în golf, echitaþie, dans sau zbor cu balonul. Fãrã a neglija spectacolele de
teatru în aer liber sau cele de la opera din Vichy sau, pur ºi simplu,
plimbãrile prin numeroasele parcuri tematice ale staþiunii sau pe malul
râului L’Allier, loc de agrement ºi promenadã predilect al localnicilor ºi
turiºtilor în egalã mãsurã.

Totul funcþioneazã perfect, dupã cum perfect funcþioneazã ºi formarea
propiu-zisã, scopul iniþial ºi, de fapt, final, al prezenþei mele la Vichy.

Stagiul la care am participat a fost „Certifications Delf/Dalf”. Mã
interesa aceastã formare deoarece consider cã diplomele de atestare
internaþionalã a competenþelor de limbi strãine sunt foarte importante
pentru elevi ºi tineri în contextul european ºi mondial actual. Cum
metodologia de examinare s-a modificat nu demult, voiam sã-mi clarific
anumite aspecte ºi doream sã le aflu direct de la … sursã. Da, întrucât la
Cavilam lucreazã o echipã reputatã în pregãtirea, propunerea de subiecte 
ºi organizarea certificãrilor Delf/Dalf. De altfel, în paralel cu cei 200 de
profesori participanþi la stagii, în aceeaºi perioadã se aflau la Cavilam ºi
700 de elevi, studenþi, masteranzi, salariaþi din toatã lumea, care se
pregãteau pentru diferite teste de evaluare a competenþelor în francezã.

Alegerea mea s-a dovedit a fi foarte inspiratã, deoarece echipa de
specialiºti ai Cavilam-ului desfãºoarã o adevaratã activitate de pionierat
în ceea ce priveºte pregãtirea în spiritul competenþelor precizate în
Cadrul European Comun de Referinþã, între care profesoarele
Marie-Louise Pariset sau Martine Corsain. 

Pe parcursul unei formãri de 62 de ore, am reuºit sã aflu lucruri noi
despre filosofia generalã a examenelor ºi textelor oficiale ( C.C.E.R), am
fãcut împreuna cu ceilalþi colegi europeni analiza unor teste orale si
scrise, am învãþat sã caut ºi sã selectez documente, sã-mi creez o
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bibliografie ºi o sitografie, sã elaborez exemple de subiecte ºi, foarte
important, cum sã integrez exemple de teste în activitatea de la clasã. 

În cãutarea unei sitografii

ªi, foarte important, am fãcut schimb de informaþii între noi cu privire la 
conþinutul programelor ºcolare din þãrile din care veneam, la statutul
francezei ºi al limbilor moderne în cadrul sistemelor de învãþãmant sau
am lucrat în echipe multinaþionale, pe sarcini concrete. Discuþiile au fost
libere ºi sincere, fiecare dintre noi încercând sã creioneze o imagine cât
mai conformã cu realitatea învãþãmantului din þãrile noastre, dar ºi a
aceluia din ºcolile fiecãruia dintre noi.

Pe lângã cursurile specifice, organizatorii au prevãzut ºi cursuri cu
tematicã generalã sau prezentãri de cãrþi. Astfel, am avut prilejul de a
asista la o conferinþã pedagogicã despre francofonie ºi la prezentãrile
fãcute de editurile Clé International, Le français dans le monde,
Chronique sociale ºi Didier, care ne-au oferit ultimele noutãþi în materie
de metode de învãþare a francezei, gândite pe nivel de competenþe, în
spiritul C.C.E.R.

Sigur, programul unui asemenea stagiu nu este lejer, deºi eºti tentat
uneori sã te simþi ca în vacanþã. O „vacanþã” pe care eu aº considera-o
obligatorie pentru orice profesor de francezã. Cãci ce poate fi mai util ºi
necesar pentru un profesor de limbi strãine decât sã-ºi poatã actualiza
cunoºtintele teoretice, sã înveþe, în chiar þara ale cãrei culturã, civilizaþie, 
geografie, istorie, valori, limbã, le promoveazã zi de zi în clasã?

Iatã de ce acest tip de burse reprezintã o oportunitate extraordinarã
pentru orice profesor interesat de perfecþionarea proprie. Beneficiile
unei atare învãþãri sunt multiple, atât pe plan personal, cât, mai ales,
pentru elevi, fãrã a-i uita pe colegi. O astfel de participare te obligã sã fii
mai exigent cu pregãtirea ta, te motiveazã mai mult, te îmbogãþeºte
profesional ºi intelectual. Toate acestea se rãsfrâng asupra elevilor, care
sunt, sau ar trebui sã fie, beneficiarii indirecþi ai perfecþionãrii
didactico-pedagogice la care a participat profesorul lor. 

În ceea ce mã priveºte, prin tot ceea ce lucrez cu ei, încerc sã le insuflu
mai mult interes pentru francezã, care, de ce sã n-o recunoaºtem, nu mai
este atât de atrãgãtoare pentru ei (uneori din vina noastrã, nu e mai
puþin adevãrat), sã-i motivez ºi sã-i determin sã-ºi fixeze ca obiectiv de
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final de ciclu susþinerea probelor în vederea obþinerii Delfului ºcolar sau
a Delf B2. Acest lucru este mai uºor la clasele de bilingv sau intensiv
francezã, (unde dedic o orã sãptãmânal acestui tip de pregãtire), dar se
poate face ºi la clasele de francezã în regim normal, prin adaptarea ºi
integrarea activiþãtilor specifice de antrenare pentru teste, pe tipurile de
compeþente urmãrite.

Filosofia acestui tip de burse este sã împãrtãºeºti cu ceilalþi cunoºtintele,
competenþele pe care le-ai dobândit. Este ceea ce eu încerc sã fac de
fiecare datã, în primul rând printr-o prezentare detaliatã a stagiului, cu
ocazia întâlnirilor periodice cu colegii din alte ºcoli sau cu colegii de
catedrã, prin punerea la dispoziþia tuturor a materialelor noi, a
sitografiei si bibliografiei de stagiu. Anul acesta, de exemplu, am
desfãºurat, pentru colegii de francezã, o activitate de curs în care am
lucrat competenþele corespunzãtoare nivelului B2 ºi am organizat un
punct expoziþional cuprinzând informaþii despre Delf/Dalf.

Scurtã pauzã…de fotograf

Promovez mult în rândul colegilor mei bursele de mobilitate individualã,
nu numai în domeniul limbilor strãine, ci ºi în celorlalte domenii de
formare, deoarece chiar apreciez cã acestea constituie o oportunitate
prin care, de fapt, Uniunea Europeanã finanþeazã învãþarea, ajutându-te
astfel sã te perfecþionezi, sã fii la curent cu noutãþile, dar ºi sã fii mai
motivat, mai responsabil ºi mai eficient în ceea ce faci la clasã.

Dacã ar fi sã rezum în câteva cuvinte ceea ce a reprezentat pentru mine
bursa de la Vichy, m-aº referi în primul rând la ºansa extraordinarã de a
vedea la lucru o echipã de profesioniºti cum este cea de la Cavilam, de la
care am invãþat enorm din toate punctele de vedere: competenþã,
seriozitate, disponibilitate, creativitate. A fost apoi ocazia de a mã întâlni
cu colegi din toatã lumea (Spania, Austria, Grecia, Irlanda, Germania,
Irak, Vietnam, Venezuela, Argentina, Albania, Italia, Polonia, Belgia), cu
care mai sunt înca în legãturã, urmând chiar ca, împreuna cu colege din
Belgia ºi Grecia sã depunem un Proiect multilateral Comenius. ªi, ca
„bonus”, descoperirea unei regiuni a Franþei pe care n-o cunoºteam, a
unui oraº care, la un moment dat, a fost cea mai în vogã staþiune termalã
din Europa ºi care continuã sã impresioneze prin cosmopolitismul atât de 
… francez.
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ªi, ca de fiecare datã, redescoperirea Franþei ºi, implicit, a motivelor
pentru care mi-am ales aceastã profesie.

În încheiere, dacã mi-ar fi permis sã adresez colegilor mei, profesori de
francezã, un îndemn, le-aº spune cã, indiferent de vârstã, sã îndrãzneascã 
sã solicite burse de formare continuã … « parce qu’ils le valent ».

Prof. Corina Dâncan
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Developing oral fluency in the 
English language classroom

Profesor: Pop Adriana Elena

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia-Mare, Maramureº

În perioada 21 aprilie – 2 mai 2008 am participat la cursul de formare
continuã „Developing Oral Fluency in the English Language Classroom
(Secondary)” organizat de IPC Exeter în Marea Britanie.

Desfãºurându-mi activitatea într-o unitate ºcolarã unde majoritatea
absolvenþilor aleg limba englezã ca probã oralã la examenul de
bacalaureat am considerat necesarã participarea mea la un stagiu de
formare al cãrui obiectiv principal este dezvoltarea fluenþei limbii
engleze. Acesta a fost motivul principal pentru care am ales acest curs
din baza de date. Completarea formularului de candidaturã a fost pentru
mine o provocare plãcutã. Obþinerea grantului m-a fãcut sã mã pregãtesc
pentru participarea la curs, astfel am cãutat informaþii despre localitatea
Exeter, aºezare, populaþie, climã. Totodatã m-am informat despre centrul 
unde urma sã se desfãºoare cursul, despre formatori ºi despre programul 
zilnic al cursului. Un alt element pe care nu l-am neglijat a fost cel legat
de mijloace de transport ºi modalitãþi de subzistenþã în Marea Britanie.

În ceea ce priveºte centrul de formare, International Projects Centre, am
rãmas plãcut impresionatã atât în privinþa localizãrii sale, pe malul
râului Exe, dar mai ales datoritã atmosferei care predominã: interes
pentru studiu, implicare totalã în activitãþile desfãºurate, dar ºi „cãldura
umanã”. Activitãþile din cadrul cursului au fost atât de utile ºi de plãcute,
încât mi-e greu sã apreciez care element a fost mai important. Mi-a plãcut 
în special modul în care formatorii britanici transmiteau informaþia,
departe de rãceala academicã la care mã aºteptam: erau cât se poate de
flexibili, încercând sã se plieze pe nevoile noastre ºi sã remedieze, acolo
unde era necesar, eventualele erori. Intenþia lor era de a ne face sã
„simþim” limba, mai mult decât sã învãþãm structuri abstracte. De
exemplu, Martin, unul dintre formatori, ne încuraja sã folosim limba pe
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care o auzeam pe stradã, în autobuz sau acasã la gazda noastrã, „natural
English”, cum o numea el.

Pe de altã parte, integrarea într-o familie pe parcursul celor douã
sãptãmâni a contribuit foarte mult la înþelegerea ºi asimilarea realitãþilor 
britanice. Am reuºit sã-mi însuºesc puþin din spiritul britanic prin
exerciþiul lingvistic zilnic pe care îl favoriza mediul, prin actualizarea
cunoºtinþelor despre istoria ºi cultura locurilor ºi chiar prin aflarea
obiceiurilor legate de servirea mesei ºi a ceaiului. 

Alt aspect interesant al cursului l-a constituit vizitarea unor localitãþi ºi
regiuni de o mare importanþã culturalã ºi istoricã precum: Tintagel,
Dorset, Topsham, Boscastle, Cornwall, Dartmoor.

În egalã mãsurã am apreciat ºi participarea internaþionalã la curs ceea ce 
mi-a dat posibilitatea sã-mi dezvolt competenþele interculturale alãturi de
cele lingvistice ºi sã stabilesc legãturi cu profesori din Italia, Polonia,
Germania, Franþa, Turcia ºi Austria. Pentru mine a fost foarte util sã aflu 
ce metode de predare ºi ce materiale utilizeazã la clasã ceilalþi
participanþi la curs, dar ºi diverse aspecte specifice þãrilor lor legate de
educaþie ºi de condiþiile de muncã ale celor implicaþi în educaþie. Atât eu,
cât ºi ceilalþi profesori români ne-am integrat cu uºurinþã în grupul de
profesori strãini participanþi la curs. 

Experienþa stagiului de formare m-a învãþat sã diversific materialul
didactic utilizat, sã-mi creez singurã resursele materiale, dar ºi sã utilizez
materiale autentice. În felul acesta am reuºit sã captez interesul elevilor
mei, sã-i conºtientizez cã o limbã strãinã nu înseamnã doar cuvinte ºi
structuri, ci un mijloc de comunicare viu. Elevii mei au apreciat
activitãþile pe care le-am propus ºi pe care le-am desfãºurat împreunã cu
ei, mãrturisindu-mi cã acestea le oferã posibilitatea de a fi mai creativi ºi
mai volubili.

La întoarcerea în þarã am realizat un material PowerPoint despre
participarea mea la acest stagiu de formare pe care l-am prezentat
colegilor mei în cadrul consiliului profesoral. De asemenea am realizat un 
portofoliu cu materiale obþinute în timpul stagiului: fiºe cu activitãþi
practice, broºuri, hãrþi, fotografii. Acesta este la dispoziþia tuturor
colegilor din unitatea ºcolarã în care lucrez. Urmeazã ºi alte activitãþi de
diseminare pe care le voi desfãþura conform planului de diseminare pe
care l-am trimis agenþiei în Anexa IV din contract. Colegii mei s-au arãtat
interesaþi de aceste oportunitãþi de formare continuã, prin urmare au
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apreciat materialul pregãtit ºi mi-au cerut detalii legate nu doar de stagiul 
meu de formare, ci ºi de condiþiile ºi modalitãþile de a participa la o astfel
de activitate de formare. Colegii de catedrã, în special, mi-au cerut
sugestii vis-á-vis de metodele de predare nou achiziþionate ºi s-au arãtat
entuziasmaþi de conþinutul materialelor de la curs.  

Din punct de vedere profesional, acest stagiu de formare m-a ajutat sã am 
mai multã încredere în abilitãþile mele lingvistice, sã-mi îmbunãtãþesc
fluenþa limbii engleze ºi sã-mi îmbogãþesc vocabularul prin expunerea la
contextul nativ al limbii, dar ºi sã învãþ noi strategii didactice în predarea 
limbii engleze. Pe plan personal, consider cã activitatea de formare mi-a
lãrgit orizontul cultural ajutându-mã sã înþeleg mai bine cultura ºi
civilizaþia Marii Britanii dar ºi realitãþile cotidiene.

Consider cã participarea la un stagiu de formare Comenius este o
experienþã beneficã pentru orice cadru didactic care doreºte sã se
perfecþioneze în permanenþã, astfel încât sã poatã oferi o educaþie de
calitate ºi la standarde europene. 

Prof. Adriana Elena Pop
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