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CUPRINS
֍ SECTIUNEA I - EUROPE’S FRIENDS
1.“Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends” - Florica
STOICA, Ileana ȚÎRLUI, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, Bucharest,
Romania
2. THE İMPACT AND BENEFİTS OF ERASMUS + PROJECT „EUROPE’S FRİENDS” in Special
School for Hearing Impaired Students in Poland-Agnieszka WIATROWSKA, Dorota MAZUR, Krzysztof
MORYCZ, SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY No. 2, Przemysl, Poland
3. EUROPE’S FRIENDS - Serkan ERDOĞAN, Ali Ulvi ATASOY, Bakirköy Cumhuriyet Ortaokulu,
Istanbul, Turkey
4. ANİXİ STATE JUNİOR HİGH SCHOOL & EUROPEAN PROJECT - Grammatiki PALAMOUTI,
Eleni KREMMYDA, Gymnasium Anoixis, Anoixi, Greece
5. PORTUGUESE PARTICIPATION IN THE EUROPE’S FRIENDS PROJECT - Adelina OLIVEIRA,
Fernando CARVALHO, George SOLERO, Agrupamento de Escolas de Barcelos, Barcelos, Portugal
6. EUROPE’S FRIENDS – the 2nd camp in Greece - Emilia BADEA, Liliana BUJOREANU, Florica
STOICA, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,, Sfânta Maria”, Bucharest, Romania

7. IT-BASED TEACHING METHODS, KEY TO SCHOOL SUCCESS - Daniela CRISTACHE, Cristina
GÎRNICEANU, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sf. Maria”, București, România

֍

SECTIUNEA 2 - EXPERIENCE AND EXAMPLES OF GOOD PRACTICE

WITHIN EUROPEAN PROGRAMS
1. From a project to maintain Rumanian mother tongue for Rumanian students in Italian schools to a collaborative experience of mutual appreciation between two European civilizations - Marta CESARE,
Liceo Artistico ”SELLO” Udine, Italy
2. EXPERIENȚA PREPEI - Ioana ȘANDRU, Colegiul Național Mihai Viteazul, București, România;
Felicia ION, Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu”, Chitila, Ilfov, România
3. EUROPEAN CLASSROOM (Clasa europeană) - Maria-Doina MIHALCEA, Iulia-Diana TUTULAN,
Gymnasium School no. 309, Bucharest, Romania
4. O CĂLĂTORIE PLINĂ DE EMOȚII - Claudia MOGÎLDEA, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, București, România
5. The Romanian - UNESCO Heritage Guide - won the 1st prize at "Made for Europe" Competition Roxana POPA, Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, București,
România
6. CREATIVE METHODS IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH AUTISM - Maria PACHIŢA
TUTULAN, School of Inclusive Education, Buzău, Romania
7. PROIECT „ÎNVĂŢARE ACTIVĂ” - Aurelia Văduva, Cristina-Teodora BUICĂ, Colegiul Tehnic
„Carol I”, Bucureşti, România
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8. CUNOAȘTERE ȘI ADAPTABILITATE~ CONSENS EUROPEAN - Constanța CANELE, Centrul

Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Periş, România
9. ,,CAP SUR L'ECOLE INCLUSIVE EN EUROPE” - PROIECT ERASMUS+ - Aurora LEFTER,
Ioana CHERCIU, Petronela BERNOVICI, Daniela IONESCU, C.S.E.I. ”Elena Doamna” Focșani,
România
10. Diseminare ,,CAP SUR L'ECOLE INCLUSIVE EN EUROPE” - Ioana CHERCIU, C.S.E.I.
”Elena Doamna” Focșani, România
11. MOBILITATE DE JOB-SHADOWING ÎN PORTUGALIA, ÎN CADRUL PROIECTULUI
ERASMUS+ "GO WORK" - Elena CIMPOEȘU, Stelian SOLOMON, Școala Profesională Specială
pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, Bucharest, Romania
12. SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ DESPRE INCLUZIUNE ÎN MOBILITĂȚI ERASMUS+ - Coca
Marlena VASILIU, Daniela RĂDUCĂNESCU, Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” Iași ,
Romania
13. ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DIGITALE - Coca CODREANU, Școala Gimnazială
nr.1 Tunari, Ilfov, Romania
14. STIMULAREA INOVAȚIEI ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII PRE-VOCAȚIONALE A
COPIILOR/TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE - Rodica COZMA , Centrul
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov, Romania
15.

"MOBILITĂȚI

EUROPENE

PENTRU

EGALITATE

DE

ȘANSE

ÎN

FORMAREA

PROFESIONALĂ INIȚIALĂ" - Marinela CULEA, Elisabeta Veronica BELOUS, Liceul Tehnologic
Cezar Nicolau, Ilfov, România
16. BULLYING - CE PUTEM FACE? - Felicia Elena DIACONESCU, Mirela MIHĂILESCU, Școala
Gimnazială ”Sf. Andrei”, București, România
17. INNOVATE YOUR DREAMS 2019 - Aliniţa Georgeta NICUŢ, Silvia GRIF, Alina DOBRE,
Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei”- Sectorul 6, Bucureşti, România
18. ERASMUS experience sharing - do you go or not? (Schimb de experiență ERASMUS – să pleci
sau să nu pleci?) - Marilena DUNAC, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf.
Maria”, București, România
19. CONSTRUIREA UNOR METODE EUROPENE - Cristina Georgina EFTIMIE, Școala
Gimnazială Specială Nr. 10, București, România
20. PLAN DE LECȚIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM - Curente culturale/ literare în secolele
XVII-XVIII: Umanismul și Iluminismul - IONESCU Elena-Daniela, Liceul Voievodul Mircea,
Târgoviște, România
21.THE „LIVE SKILLS” PROJECT – POSSIBILITY FOR IMPROVING DIGITAL AND

MANAGEMENT SKILLS IN THE PROFESSIONS OF THE AUDIOVISUAL AND LIFE
PERFORMANCE SECTOR - Vesela KAZASHKA, PhD, Academy of Music, Dance and Fine Arts
„Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv, Bulgaria
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22. FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ - EGALITATE DE ȘANSE

PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ÎN CONTEXT EUROPEAN - Adrian COZMA,
Inspectoratul Școlar al Municipiului București, România
23. ÎNVĂȚAREA PE BAZĂ DE JOCURI – GAME-BASED EDUCATION OR HOW TO MAKE
LEARNING EASIER - Corina IONESCU, Sorina PERȘINARU, Școala Gimnazială Specială Nr. 2,
București, România
24. UTILIZAREA RESPONSABILĂ A INTERNETULUI – RESPONSIBLE EUROPEAN DIGITAL
CITIZENS - Sorina PERȘINARU, Corina IONESCU, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București,
România

25. STUDIU DE IMPACT PRIVIND FOLOSIREA METODELOR MODERNE ÎN PROCESUL DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE - Doina. MIHĂILESCU, Nicoleta SLĂVILĂ, Colegiul Tehnic „Carol I”,
București, România
26. SCHOOL MANAGEMENT AT EUROPEAN LEVEL AND THE ROLE OF JOB-SHADOWING
ACTIVITIES (Managementul școlar de nivel european și rolul activităților de job-shadowing ) Georgeta NĂMOLOVAN, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”,
București, România
27. QUALITY EDUCATION FOR A SAFER FUTURE OF THE HEARING IMPAIRED STUDENTS
- Mihaela NICOLAE, DANIELA SORINA DUMITRESCU, Școala Profesională Specială pentru
Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, București, România
28. EUROPEAN PRACTICES FOR HIGH-QUALITY PROFESSIONAL TRAINING - 2018-1-RO01KA102-047537 - Nicoleta NEGOIANU, Carmen Mihaela IONEŞTI, Gabriela ENACHE, Larisa ILE,
Economic College "Costin C. Kiriţescu”, Bucharest, Romania
29. „LE FRANÇAIS COMME UN OUTIL D’OUVERTURE SUR LE MONDE” - Cristina-Teodora
BUICĂ, Vali-Ifigenia NICOLOF, Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti, România
30. TÂNĂR, CAUT LOC ÎN EUROPA - Simona-Mihaela PETCU, Școala Gimnazială Nr. 309 și
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”; Adelina SORESCU, Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”
31. PROIECT EUROPEAN INTERCULTURAL TIP SISTER SCHOOLS - Mihaela DIMA, Școala
Gimnazială Nr. 169, București, România
32. METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE - Ecaterina RONTESCU, Școala Gimnazială Nr. 80,
Sector 3, Iulian RONTESCU, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja" Sector 5 , București, România
33.EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE VIZIBILĂ PRIN PROIECTE EUROPENE LA CMBRAE - Aura
STĂNCULESCU, CMBRAE, Marcela Claudia CĂLINECI, CMBRAE , București, România
34.FLAGSHIP EXTRACURRICULAR PROJECTS IN SCIENCE - Mihaela VÂJÂITU, Liceul
Teoretic “J. Monnet”
35. Impactul proiectului "Innovative Technologies for Active Language Class(I-TALC)” în „Şcoala
Profesională Specială pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria”- Loredana VANGHELIE, Școala
Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București, România
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36.OPEN-SIGN, Socio-educational E-magazine for European Deaf Children”-o platformă educațională
bazată pe comunicarea vizuală pentru copiii cu dizabilitate auditivă - Zoe Anica PIONTCHEVICI ,
Dorina Elena CHIRA, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, Cluj, România
37. Networked Labs for Training in Sciences and Technologies (NEWTON) - Prof. Mona Luiza POP,
Florica STOICA, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București,
România
38. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ...ÎNTREBĂRI ȘI...AȘTEPTĂRI - Liliana Maria Toderiuc-Fedorca,
Școala Gimnazială Nr. 56, București, România
39.Șanse pentru o pregătire profesională europeană a elevilor cu dizabilități - Cristian IONESCU Scoala Profesională Speciala nr. 2, Liliana COSMULESCU - Liceul Tehnologic Special “Regina
Elisabeta ” , Marian CORBU - Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta ”, București, România
40. Consilierea părinţilor necesară pentru educarea corespunzătoare a copiilor. Programul „EU ŞI
COPILUL MEU” - Albu Simona Maria, profesor consilier școlar CJRAE Ilfov, România
41. EDUCAREA INTELIGENȚEI EMOțIONALE A COPIILOR DEFICIENȚI DE AUZ – O
TREAPTĂ ÎN CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR DEFICIENTE DE AUZ? - Pană I.
Mirabela – Mariana, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București,
România
42. VIZIUNEA ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIAL LA NIVEL INTERNAȚIONAL - Liana

Maria MITRAN, Ministerul Educației Naționale. București, România
43. THE TRAINING COURSE “EDUCATION AGAINST DISCRIMINATION” - Mihaela ȘTEFAN,
Ion Creangă National College, Bucharest, Romania
44. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ EUROPEANĂ A ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI - Ioana
GHEORGHE, Școala Profesională Specială nr. 2, București, România
45. FACILITAREA TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI MINTALE ACCENTUATE ȘI GRAVE - Florentina Cătălina AVRAM, Școala
Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, București, România

46. ANTREPRENORIATUL SOCIAL ÎN AGENDA ȘCOLILOR EUROPENE: “Designthinking:
Social Entrepreneurship between European Schools”- Moise Luminita Dominica, Barabaș Valentina,
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București, România
47. Matematica în abordări bazate pe proiecte pe platforma eTwinning: Geometria fractală și harta
Europei - Mirela Nicoleta DINESCU, Luminița Dominica MOISE, Școala Superioară Comercială
„Nicolae Kretzulescu”, București, România
48. UN PROIECT ÎN ARMONIE: “A World of Harmony: Art and Science” - Luminita Dominica
MOISE, Oana BĂJENARU, Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București, România

49. Educaţia nonformală prin participarea la proiecte educaţionale extracurriculare - Gabriela JICMON,
Colegiul Tehnic ”Carol I”, Bucureşti, România
50. INOVARE SI DEZVOLTARE PENTRU O EDUCATIE PROFESIONALA DE CALITATE—
Gabriela BOJANOPOL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, București, România
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51. TRACING OUR EUROPEAN SPIRIT - Dan Nicolae HERA , Liceul Tehnologic ”Sfântul
Pantelimon”, București; Elena Violeta HERA ,, Școala Gimnazială nr. 92, București , România
52. GOOD STUDENTS, GOOD WORKERS! (Elevi buni, buni profesioniști! ) - Florica STOICA,
Cristina GIRNICEANU, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”, București,
România
53. INTERCULTURAL COMMUNICATION (COMUNICAREA INTERCULTURALĂ )- Carolina
NIȚĂ, Școala Gimnazială Nr 194, București, România
54. PERSPECTIVE EUROPENE ÎN STRATEGIA DIDACTICĂ - Mariana Lili BADEA , Colegiul
Național ,,Iulia Hasdeu”, București, România
55. SUSŢINE ȊNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL! - Gabriel ZORZINI, Păuniţa VLĂDĂIANU,
Valentina OȚULESCU, Carmen ZISU , Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, Bucureşti , România
56. Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge, Equality and Training - Daniela
MIHĂIȚĂ, Ioana MĂNĂILĂ, Coordonator de Programe în cadrul „AUR” A.N.S.R.U (Asociația
Națională a Specialiștilor în Resurse Umane), Președinta „AUR” A.N.S.R.U (Asociația Națională a
Specialiștilor în Resurse Umane), București, România
57. READY FOR THE FUTURE (PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR) - Florica STOICA, Roxana
POPA, Cristina GÎRNICEANU, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria,
București, România
58. Programul ERASMUS+ Un antidot perfect la marile probleme globale depistate de experți privind
persoanele cu dizabilități: prejudecăți, izolare socială și discriminare - Prof. Cătălin-Cristian RADU,
Prof. Nicoleta RADU, Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Bucuresti, România
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„Let’s Discover Europe Together
Finding Harmony in Differencies ”
- EUROPE’S FRIENDS 2017-1-RO01-KA219-037409_1
Prof. Florica STOICA
Prof. Ileana ȚÎRLUI
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”
București, România
Motto:
„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”.

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)
Summary:
The project EUROPE’S FRIENDS aims at attaining the strategic goals common to the 5 partner
schools from Romania, Greece, Poland, Portugal and Turkey, namely:


An educational system compatible with the EU norms by a reconsideration of the approach to the
teaching act from the part of the teaching staff



Reducing school dropout rates



Ensuring equal opportunities to education for students

Our project partners are:


GYMNASIO ANOIXIS, Anoixi, Greece



SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
No. 2, Przemysl, Poland



AGRUPAMENTO

DE

ESCOLAS

DE

BARCELOS,

Barcelos, Portugal


BAKIRKÓY CUMHURIYET ORTAOKULU, Istanbul,
Turkey
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The project’s major objective is r epr esented by the development of students’ competence

through a combination of formal and non-formal education.
Specific objectives pr oposed:


70 students will develop their English language, sign language and IT communication skills



70 students will develop their social, civic, intercultural skills necessary for an openness to lifelong learning, in order to build up a personality capable to adapt itself to the requirements of the
labor market



55 teachers will develop their IT and English language skills needed in their teaching activity



55 teachers will combine formal and non-formal education in their teaching activity



55 teachers will learn/develop sign language
The target group is made up of:



28 hearing-impaired students from schools in Romania and Poland, middle school, aged 12 to 16



42 students without special educational needs from schools in Portugal, Turkey and Greece,middle
school, aged 12 to 16
55 teachers who work in the 5 partner schools



During the project there will take place:


two transnational meetings in Portugal – January, 2018 and Romania – June, 2019



an IT course for teachers, held in Turkey, March 2018 – where they will learn interactive teachinglearning-evaluation methods, will get acquainted with IT software necessary in the teaching
activity
"Traditional Handicrafts and the Art of Photography Camp“-Poland, Ustrzyki Górne, a small town



in the mountainous region of Bieszczady, in May 2018
” UNESCO Patrimony Camp" -Greece, Athens, May 2019



In each camp will participate a number of 7 students, accompanied by 2 teachers from each school

7
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Following their engagement in this project:

Students will:
participate in weekly English language activities



where they will learn about the history, geography,
culture of EU countries, which will enhance their
competitive spirit and motivation for the acquiring
the English language; students with the best results in
the evaluations of these activities will go to the camps
develop their English language communication skills



following participation in English language activities
conducted in each school throughout the project and
the two camps to be organized in Poland and Greece


develop their IT skills



acquire knowledge about the history, geography,
culture and traditions of EU countries
get acquainted with the UNESCO sights and



objectives specific to partner countries
develop



their

social,

civic,

intercultural

skills

necessary for an openness to life-long learning, which
will result in an increase of self-esteem
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Teachers will:

develop their IT and English language skills necessary in their teaching activity, following



participation in the IT course (12 teachers from each country) and the camp activities (50 teachers-10
from each country, including host
country)
combine



formal

and

non-formal

education in their teaching activity
learn/develop sign language



In the course of the project the following products will be achieved:


the project’s site



10 interactive lessons on the history, geography, culture and traditions of European countries



5 guidebooks about the history, geography, culture and traditions of European countries, written in
the native language of the partner schools, in English and translated into sign language



2 photo albums



1photo exhibition



2 films presenting the camps in which the
students

have

participated

and

the

activities conducted together with their
teachers
Access to the project’s site is free of
charge, limitless: www.europesfriends.com

The

project

will

International

conclude

Conference

with

the

EUROPE’S

FRIENDS to take place in Romania, in June
2019, attended by a min of 200 persons. The
results of the project will be disseminated,

exploited and valorized through workshops
organized in all partner schools in the next 5
years and longer.
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THE İMPACT AND BENEFİTS OF ERASMUS + PROJECT

„EUROPE’S FRİENDS”
in Special School for Hearing Impaired Students in Poland
Agnieszka WIATROWSKA,
Dorota MAZUR,
Krzysztof MORYCZ
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY No. 2,

Przemysl, Poland
So, how has our school, its teachers and
students benefited from this 24-months project?
First, the teachers who took part in the ‘mobility’
activities found the European visits to be a most
inspiring and wonderful experience which have
left lasting impressions on them.

The one benefit that all the participants
speak of is how it has benefited them personally,
in that they have developed empathy and
understanding of the cultural background and individual needs of each child. This is something that they
are now very conscious of in day-to-day life in the classroom. On a professional level, the teachers have
received an excellent professional development opportunity in which their skill sets have been enhanced.
Meeting with teachers from other European countries gave an added, interesting dimension to the training
events and allowed for the sharing of new ideas and practices. I can honestly say that attending the ICT

course in Istanbul has been the best professional development I have ever undertaken.
Training enables staff to develop new skills; you can get to know first-hand the workings of
another European educational system, learn and share new ideas and explore best practices to take back
to Poland. We were inspired by new colleagues and refreshed our thinking, returning from our mobility
enthused and motivated.
For me, though, the highlight of the project was the transnational school visits themselves and
getting to be part of life in a European school for one week. In the two schools we visited we were
welcomed with open arms and made the centre of attention for the week. School concerts were specially
put on for us, teachers welcomed us into their classrooms and we were afforded the opportunity to do
some teaching ourselves.
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The kindness and hospitality we were shown was truly touching. The teachers went out of their

way to show us a good time and organised social events, historical trips and cultural activities for us. We
had experiences that we could never have had if we visited simply as tourists. We visited marvellous
places that tourist companies do not bring you to and, more importantly, we made lifelong friends.
European integration at its best!
Other benefits for teachers were to :
Gain knowledge in new subjects or in teaching methods.




Improve and gain language skills.



Enhance the teaching and working experience



Generate new ideas and best practice



Discover alternative ways of working



Support your professional development



Exchange expertise and experience



Open doors for yourself, your colleagues and your learners



Develop your international networks



Increase your motivation
The children in our school are also seeing the benefits of the project. They are enjoying more

diverse teaching styles and reported that they really enjoyed participating in the two Camps the first in
Poland and the second in Greece where they took part in-operative learning activities. We also now see
cultural and linguistic diversity as a positive and we explicitly promote inclusion
Just a few of the many benefits for participants in the two Camps


Develop personally and academically.



Gain new transferable skills



Broaden your horizons – physically and mentally!



Increase motivation to learn.



Develop cultural awareness and open-mindedness.



Enhance self-confidence.
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Erasmus+ will help participants at all stages of their
lives, from school through to adulthood, to pursue stimulating
opportunities for learning across Europe, both inside and
outside of the classroom.
You will gain valuable life-skills and international
experience to help you develop personally, professionally

and to succeed in today's world.

Bibliography:

1. Dorota Mazur, „The impact and benefits of Erasmus + project „ Europe’s Friends” in
Special Scool for Hearing Impaired Students in Przemyśl –Poland”, 2019
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EUROPE’S FRIENDS
Serkan ERDOĞAN
Ali Ulvi ATASOY
BAKIRKÖY CUMHURIYET ORTAOKULU,
Istanbul, Turkey
After working with Saint Mary Special Vocational School in another project ‘I_TALC’ for three
years, we decided to fortify our cooperation by carrying out more projects.
After the Project was approved, the Turkish team started implementing the project by announcing
it at all platforms such as school board, school television, local press, parents meetings school website
and social media.

The Turkish coordinator of the school created project’s facebook website in Turkish (https://
m.facebook.com/efcumhuriyet/ ). After setting up the pr oject team, we tr anslated the summar y of
project into Turkish post it on the school's website and on the notice board of the school.
We have prepared an Erasmus+ Corner at school and put the flags of the partner schools on the
corner. Some of the pictures and information were also added to Erasmus+ Corner.
A board of project consisting of 4 English teachers, 1 deputy, 1 guidance teacher were assigned
to select the Erasmus+ students.
Soon after the announcement, 252 students from school applied for taking part in project
activities. The board did English exams and had interview with candidates and selected the best students.
The 1st transnational meeting of the European school partners involved in the project took place
in Portugal in January 15th-19th, 2018. Delegations consisting of two teachers of each participant
institution (Turkey,Romania, Poland, Greece, Romania) visited the school and attended the proceedings
of the project.
15
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We have prepared a presentation of school and Turkish education system and presented them at
the meeting in Portugal.
Two hours a week after school were dedicated to project to do the workshop, prepare guidebook
and have culture, geography, history, sign language and English lessons within the project. The project
students stayed extra one hour on Tuesdays and Wednesdays to take project lessons. The Turkish
Erasmus+ Team has conducted regular teachers meeting every Thursday at 15.00 o’clock.
The first teaching/learning activity took place in İstanbul in March 2018 with participation of 3
teachers. We have hosted an IT Course "IT-based teaching methods, key to school success" - here in
Turkey, March 2018. 3 teachers from each country attended that IT course (40 hours -10 hours of theory
and 30 hours practical applications). They learned teaching-learning-assessment interactive methods
within, they became familiar with the IT programs necessary in the educational activity, with the
platform for students, teachers and parents www.edmodo.com. There were 8 hours by each course from
9 a.m. to 13 p.m. and from 14 p.m. to 18 p.m. every day.

We joined "Traditional Handicrafts and
the Art of Photography Camp“- Poland,
Ustrzyki Górne, May 2018 with 3 teacher s
and 7 students.There were settled 5 mixed
groups of students each with 7 students (12-16
years) from each partner institution. The
activities took place both in the morning during
4 hours and in the afternoon during 5 hours: 1
hour of sports activities; 1 hour of artistic
activities (music, dance and traditional cuisine
specific to each country);2 hours of Art and
Craft.
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First photovoice exhibition was opened after the first cultural camp in Poland.

To interact better with hearing impaired Polish and Romanian students, we as Turkish students
and teachers participated in sign language trainings. All of the students and teachers who participated in
camp in Poland got certificate of sign language.
We have had two weekly English-language activities of 2 hours each, in every school involved in
the project, activities that will address topics related to History, Geography, Culture and Traditions of
European countries. These activities have been attended by 40 students in our school.

During
the
camp,
students developed their skills of
English, History, Geography;
they met the specific of European
countries. In this way, students
were able to motivate to
participate with interest in
English classes, they developed
their competitive spirit, in order
to be selected to participate in
camps.
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Participating students in mobilities communicated and interacted with students from schools in
the Europe, they exchanged experiences. Hearing impaired students in Romania were able to socialize
with hearing impaired students from Poland, as well as with normal students from Greece, Turkey and
Portugal and thus they could develop their international Sign Language, and students without special
educational needs acquired this language easily especially the Turkish ones.
The teachers who participated in camp developed their English and sign language skills. skills.
They acquired new knowledge as regards History, Geography, Culture of EU countries. Teachers also
gained new knowledge about non-formal teaching and learning methods that they will implement in the
classroom so lessons would be more attractive, to arouse students' interest and increase their motivation
to come to school, in order to reduce school leaving.
All students from Turkey and partner schools, as well as other students from EU, teachers,
hearing impaired people acquired new knowledge about History, Geography, Culture of EU countries by
accessing on the website project the 5 guidelines about European countries that is being made in English
and translated into Sign Language for hearing impaired people. These guidelines optimize the
educational activity.
All students and teachers from Turkey and partner schools interacted and made exchanges
through the Internet, within the group which was opened on Facebook and on Yahoo.
Bakırköy Cumhuriyet Secondary School and all partner schools have been widening their
European character by sharing experiences and best practices.

The second cultural camp was held in Greece. We have joined with 7 students and two
accompanying teachers. Videoclips of both camps were prepared by Turkish Team. Both students and
teachers of Turkish team achieved the goals of the mobility and enjoyed the camp in the wonderful
atmosphere of Greece.
We are happy to finalize the project in the coordinator country enjoying the hospitality of
Romanian colleagues.

**************************************************************
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ANİXİ STATE JUNİOR HİGH SCHOOL & EUROPEAN PROJECT
Grammatiki PALAMOUTİ
Eleni KREMMYDA
GYMNASİUM ANOİXİS,
Anoixi, Greece
Anixi State Junior High School was established in
1981. It is a state Junior High School in Anixi, situated
about 30 km to the north of Athens, the capital of
Greece.

All Junior High Schools in Greece have three grades.
Our school has 9 classes with about 200 students at the
age of 12 to 15. Our students learn English as a first
foreign language and have to choose between French
and German for a second foreign language.
We have 9 classes, an assembly room, a school
canteen, a computer class, a technology class, an art
class, a science lab and a small school library. In the schoolyard there are a volleyball and a basketball
court. When the weather is bad, we use our indoors Sports hall.

Twice a week we have a 7 period school lessons, from 8:20 to 14:05. Three times a week we have a 6
period school lessons, from 8:20 to 13:20. There are two short breaks (5 minutes) and three or four
longer ones (10 minutes).
After school is over, which means after 13:20 or 14:05, many of our students participate in extra
curriculum activities. There is a variety of programmes every year. These are the ones that are being
implemented during 2018-2019:
Art
Environmental project
English newspaper
Sexual education
Theatre club
School choir
Orchestra
Traditional and modern dance
Seminars on learning difficulties aiming at informing parents and fellow teachers on the issue
E-twinning projects
Educational field trips to places of archaeological, cultural and vocational interest
Erasmus+ programme
Sports Day where students have the opportunity to practise different sports

Our school has first participated in an Erasmus+ Key Action 1 project (School years 2014-2016). Some
of our teachers have in this framework received special training in different European countries. Our
main focus was how to reduce or even avoid early school leaving.
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Our school has also been a partner school in three Strategic Partnerships for Schools only (Erasmus+
Key Action 2) in the years 2016 -2019.
The first one (2016-2018), with the title “Nourishing today’s skills for a successful tomorrow”, has
taken place between Romania, the Coordinator country, Italy, North Macedonia, Turkey and of course
Greece. Beside the transnational meetings (Iasi, Romania, November 2016 and June 2018), there have
been four short students’ visits (6 days each), in four different partner countries: Sicily, Italy, February
2017, with focus on film and photography, Anoixi, Greece, May 2017, with focus on Music, Kavadarci,
North Macedonia, November 2017, with focus on theatre and Sinop, Turkey, April 2018, with focus on
sports.
This is the poster we created to inform the local community about the project

and our logo

The second Strategic Partnership (2016-2018) has the title “Theatre unites Europe”. Austria was the
coordinator of this project and the partner countries were: Italy, Romania, Turkey and of course Greece.
Beside the two transnational meetings, Bludenz, Austria, December 2016 and Ardesen, Turkey, May
2018, there have been four short students’ visits (5 days each), in four different partner countries:
Frosinone, Italy, March 2017, Targoviste, Romania, May 2017, Anoixi, Greece, October 2017 and
Bludenz, Austria, February 2018. The focus of all four students’ visits was on theatre. The students from
the five different partner countries wrote, directed and performed a different theatre play during each
visit.
This is the poster we created to inform the local community about the project and our logo:
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The third Strategic Partnership has the title “Let’s discover Europe together finding harmony in
differences – Europe’s friends” (2017 – 2019). The Coordinator School is Scoala Profesionala Speciala
pentru Deficienti de Auz "Sf. Maria", and the partner countries are Poland, Portugal, Turkey and of
course Greece. Beside the two transnational meetings, Barcelos, Portugal, January 2018 and Bucharest,
Romania, June 2019, a IT Course: “IT-based teaching methods, school key to success” was held in
Istanbul Turkey, March 2018 and two Camps have taken place, one in Przemysl, Poland, May 2018, and
one in Anoixi, Greece, May 2019. Both Camps have been very successful and left our students with the
best experiences and memories.
Our logo for this project:

Here you can see, what the Greek students said about this unique experience:
I have participated in the Erasmus+ program “Let’s discover Europe together finding harmony in
differences – Europe’s friends” and I consider myself really lucky! I feel I have improved as a person
because of this experience, not only in my English, but I have also improved some very important skills.
I believe that this new experience has definitely changed our lives. It has given a new meaning to our
school life and the school routine, a new perspective, it has certainly changed the way we think and feel
about our peers from different foreign countries. It has also taught us to work as a team and to
cooperate in order to solve any problems. I’m sad that this project is about to end, but I’m happy that I
have made so many good friends from all these different countries!
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Erasmus is a program that I always wanted to be a part of. When the opportunity, to meet new people
from other countries and live with them for twelve days, knocked my door, I was so excited! In May 5th
2019, students from Portugal, Poland, Turkey and Romania arrived at the airport. During these 12 days
our target was to form friendships, to communicate and cooperate. This was an experience that will
never be forgotten. All these kids are my family now, even though we don't have the same blood.
Erasmus taught me to be strong. It made me a completely different person. It made me understand that
no language, no skin colour, and no personality can divide people. If someone has a goal to participate
in this program, I encourage them to achieve it. Everyone one day should have the chance to participate
to Erasmus or a similar program because it's actually worth it. No matter how many times this
opportunity will be given to me in my whole life, I will reclaim it.
Natalia Pateraki

Erasmus unites different people.
I feel very lucky that I participated in the Erasmus program 2017- 2019 “Let’s discover Europe together
finding harmony in differences – Europe’s friends”. I had the opportunity to meet students from
Portugal, Poland, Turkey and Romania. So many people from different countries with different
civilizations but we all have the same interests. We managed to communicate in English and understand
their culture very easily and in this way we became very good friends.
We will never forget our friendship and I know that I will always have good friends in these countries.
Erasmus program for sure unites people and expands our knowledge for other countries. It’s an amazing
and unforgettable experience for all of us. Thank you for giving us the chance to live this wonderful
experience.
Marina Vouvaki
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Erasmus is a program that gives you the chance to meet new people, live with them and share decent
experiences! In May 2018, I travelled with the Greek team to Przemysl, Poland, to spend twelve days in
a Camp. I was really anxious because I was going to meet teenagers from Portugal, Poland, Turkey and
Romania.
Now I am proud to say that during those days we all managed to communicate in English, cooperate and
create friendships. All the kids were unlike but so similar at the same time. Everyone had a completely
different mentality but through hard work we managed to have the requested result.
Erasmus taught me to be patient with other people, helped me destroy all the prejudices in my mind.
This program has widened my horizons and made me open minded.
I wish everyone had the chance to participate to a program similar to Erasmus because the experiences
you can gain are precious.

Konstantina Vouvaki

**************************************************************
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LET'S DISCOVER EUROPE TOGETHER FINDING HARMONY IN DIFFERENCES
EUROPE’S FRIENDS
2017-1-RO01-KA219-037409

PORTUGUESE PARTICIPATION IN THE EUROPE’S FRIENDS PROJECT
Adelina OLİVEİRA
Fernando CARVALHO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS,
Barcelos, Portugal

The project: Let`s discover together finding harmony in differences - Europe Friends in which we participated in two campuses from 10 to 23 May 2018 in Poland and from 06 to 16 May
2019 in Greece was undoubtedly an enriching experience of sharing experiences, customs, traditions,
history, geography, games, gastronomy and handiwork among 5 different cultures: Portugal, Poland,
Romania, Greece and Turkey. We’ve had tough days of work, cooperation and also fun. Barriers are not
easy to overthrow, differences, wills and ways of working are many. The dedication and effort of all
involved in the project was relentless so that the result could be a success. All together, we found
harmony in the differences and this is mirrored in students' faces when we look at the photos and videos
that resulted from the photography workshop. Besides all this, I see in the 14 students who participated
and accompanied me during these 2 years, some changes in their knowledge and their being. They came
out more enriched and willing to learn more English because the friendships that they made demand it.
The combination of formal and non-formal education is an added value for the integral and healthy
growth of our students, thus responding to the needs of today's society to prepare young people for
interculturality, respect and solidarity for all who are different.
Teacher Adelina Oliveira

CAMP IN POLAND – 19th to 22th of May 2018
I attended the Campus organized by colleagues in Poland, under the project "Europes Friends – Eramus
+". It was very intense, physically and emotionally...
During the meeting, we had fun, we shared experiences/knowledge, we showed a little bit of us, our
culture (customs, folklore, traditions) and we get to know a little about the partner countries, always
under the motto "Together we Make a difference", thus contributing to promote the spirit of a united
Europe. In short, it was a rewarding and very enriching experience for me on a personal and professional
level. Congratulations to the project mentors and all the partners who have embraced it!

Teacher Lúcia Escrivães
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My experience of Erasmus+, Europe's Friends, in the campus in Poland, was very enriching, not only as
a student but also on a personal level. I dealt with people from various countries, different personalities
and ages! At first, I was afraid of not knowing how to interact with people, because of the English
language as I was not very good at it, but after this great experience my English evolved a lot. I was also
afraid of not knowing how to deal with the character of people from other cultures, but it was the best I
brought from Poland - it was people, their simplicity, their humbleness and the effort that many made to
communicate with us and to make us understand what they wanted to transmit. It was a unique
experience, from friendships to the place where I was welcomed, that will last as long as I live!
Inês Carvalho
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We are Mariana and Renato and we are from Portugal. We attend the secondary school of Barcelos. In
the year 2017 we participated with a group of colleagues in the Erasmus + Europe's Friends project, in a
campus in Poland where we had fun and learned a lot. We miss the people we met there and hope to see
them again some day. Before participating, we did not know how to speak English and now with the
wish to want to communicate with everyone we know the basics, which led us to have good
communication with them. We thank all those who have provided us with this experience because it has
led us to know new cultures and habits of other countries. A big thanks to the whole Erasmus group for
taking us to know Poland. We will never forget such a unique experience.
Mariana Silva e Renato Barreto

I really enjoyed participating in the campus in Poland because I knew different cultures, funny friends
and learned to communicate in English. It was a unique experience.
Francisco Barroso
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I am happy to have participated in the Erasmus Europe's Friends project in the campus in Poland. I
learned a lot about the different countries that were part of this project: Poland, Turkey, Romania and
Greece. I learned games, dances, history, geography and gastronomy. I had to communicate in English,
which made me learn more. I made new friends.
Paulo Carvalho
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This project was very important to me. I've improved my English, knew new cultures and made new
friends.
Ruben Cunha
I am happy to have participated in this project, in Poland, in which I made new friends, learned about the
culture and history of each country and spent some unforgettable days.
Fábio Vilas Boas

CAMP IN GREECE - 05th to 16th of May 2019
My experience in participating in the Europe's Friends project in Greece was fantastic. I met new friends,
knew about new cultures and traditions. These were amazing days where I loved learning dances, traditional games and the cultural heritage of the different countries there. It was a very productive project,
we had fun and tried to do our best. The Europe's Friends project was an unforgettable experience and I
hope to repeat other of the same kind.
Diana Loureiro
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The trip to Greece was one of the best experiences I have ever had, exceeding my expectations. In addi-

tion to having known new places and cultures, I had the pleasure of making new friendships from various places in Europe. The Europe's friends project was a remarkable experience that I will take with me
for the rest of my life. Thank you all for the wonderful adventure.
Pedro Brandão

This experience was amazing because I had the chance to meet a lot of people from different
countries and different cultures. In Greece I loved the food, the history, the places, the lifestyle and the
people. I recommend everybody to participate in the Erasmus programme.
João Pedro Ferreira
My experience in Erasmus was amazing because
I had the opportunity know more about a new
culture, and made new friends that I will keep for
all my life. I thank you for the opportunity it was
great.
André Faria
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I advice to everyone to go to the Erasmus + because it was a awesome experience knowing new people
and wonderful places.
Diogo Machado

Hello! I'm Ruben and I will talk about my experience in the Europe's Friends project in Greece. This trip
exceeded my expectations, was very productive, knew about new cultures and made new friends. It was
an amazing trip and I would have loved to stay there for a little while. What I liked the most was the conviviality with my fellow Greeks, they welcomed us very well and we had a lot of fun.
Ruben Silva
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Hello! I'm going to talk about my experience in Greece. I loved to participate in "Europe's Friends Project". The trip was tiring but it was a lot of fun. The Greek students welcomed us with lots of hugs and
smiles. The students from other countries were also very nice to us. This project is wonderful because we
can meet people from other cultures, make new friends and learn new languages. This was an amazing
experience and I really loved to participate in it.
Diogo Rosas
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EUROPE’S FRIENDS
The 2nd camp in Greece
Prof. Florica STOICA
Prof. Emilia BADEA
Instr. Liliana BUJOREANU
Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,, Sfânta Maria”,
București, România
Un grup de elevi din școala noastră, de la clase diferite (Harasim Gabriel, Lincă Daniela, Ciurlea

Marian, Moroieanu Irina, Dumitru Ioan, Vărzari Anisia, Constantin Florian), însoţiţi de noi: dir. prof.
Stoica Florica- coordonatoarea proiectului, prof. Badea Emilia şi instr. Bujoreanu Liliana, am fost în cea
de a doua tabără internaţională pentru elevi, din cadrul
proiectului „Let’s Discover Europe Together Finding
Harmony in Differences - EUROPE’S FRIENDS”, cu
nr. 2017-1-RO01-KA219-037409_1, action KA2 –
intitulată Patrimoniul UNESCO

ce a avut loc în

Anoixi, Grecia, între 6 şi 15 mai 2019, fiind organizată

de instituţia parteneră în proiect ,,Gymnasio Anoixi”,
din Anoixi, Grecia.
Am fost cazați la Anici Boutique Hotel, Leoforos Marathonos 17, Anixi, 14569, din Anoixi la
aproximativ 21 de km de Atena.
În prima zi de tabără am vizitat școala parteneră în proiect, din Anoixi, unde am primit informații
cu privire la sistemul lor de învăţământ. Aici a avut loc festivitatea de deschidere a taberei şi am fost
emoţionaţi de programul artistic pregătit de gazde. Tot aici a avut loc expoziţia culinară internaţională în

care fiecare ţară parteneră a expus la produse tradiţionale (mâncare şi dulciuri ). Elevii au fost îmbrăcaţi
în costume populare şi s-au întrecut în promovarea produselor tradiţionale specifice ţării lor.
Programul taberei a inclus şedinţe
de proiect, exerciţii de înviorare, lecţii
despre patrimoniul UNESCO al fiecărei
ţări, work-shop-uri ( dansuri tradiționale
specifice fiecărei țări, jocuri specifice
fiecărei țări, meșteșuguri specifice fiecărei
țări, photovoice ), completarea jurnalului
taberei, vizite la obiective de interes cu
referire la tematica proiectului, întâlniri cu
diferite oficialităţi din Anoixi.
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Grupaţi în cinci echipe multinaţionle elevii au învăţat
prin rotaţie despre patrimoniul UNESCO al fiecărei ţări,
au învăţat şi au dansat împreună dansuri din fiecăre țară
parteneră, au învăţat jocuri din fiecăre țară parteneră şi
le-au jucat împreună, au învăţat meșteșuguri din fiecare
țără şi au lucrat împreună, au făcut fotografii împreună,
au făcut excursii împreună, au râs împreună şi s-au
bucurat împreună
Realizându-se prin rotaţie, activitaţile educative zilnice au fost atractive, tot timpul altfel, pentru
a elimina plictiseala şi dezinteresul, intersante, motivante, ca să solicite atenţia şi implicarea copiilor şi
să asigure o comunicare liberă, deschisă. Între profesori şi elevi am putut vedea o adevarată relaţie
profesor - elev naturală, dezinvoltă şi plină de respect. A fost încurajată implicarea activă a tuturor
elevilor, s-a promovat o atmosferă de colaborare.
Activităţile au reprezentat un câştig evident în comunicarea în limba engleză dar şi învăţarea unor
cuvinte din limba ţărilor partenere în proiect.
Aici, elevii din fiecare ţară parteneră ( România, Portugalia, Polonia, Turcia, Grecia ), au avut
şansa de a-şi îmbogăţi cunoştinţele, de a cunoaşte oameni şi locuri noi, de a lega prietenii.
În excursiile desfăşurate elevii au văzut obiective turistice incluse în Patrimoniul UNESCO al
Greciei, au primit informaţii despre istoria Greciei şi au gustat din mâncărurile tradiţionale greceşti.
Am fost într-o excursie tematică la Muzeul educațional tehnologic și industrial din Lavrio, unde
elevii alături de profesori au participat la un workshop cu tema „Rock, Mineral, Ore”. Aici au aflat
informaţii cu privire la tehnologia de extragere a mineralelor, despre proprietăţile fizico-chimice ale
acestora, au identificat diferenţele dintre roci, minerale şi metale, au lucrat pe echipe, au localizat pe
hartă centrele de extracţie a acestora, au completat fişele de lucru şi apoi au prezentat oral, rezolvarea
sarcinilor. A fost o activitate frumoasă şi antrenantă.

Am vizitat Templul lui Poseidon, în Souni, unde elevii au primit explicaţii. Acesta este situat la
cel mai sudic punct al peninsulei și se află în Parcul Național Sounion.
Capul Sounio, a fost locul în care miticul
rege Aegeus din Atena s-a sinucis, crezând
că fiul său, Teiseus, a fost ucis în
încercarea de al omorî pe Minotaur. El s-a
aruncat de pe stânci imediat după ce a zărit
corabia Teiseus venind din Creta, cu vele

negre.
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Templul lui Poseidon a fost construit pentru a-l slăvi pe zeul mărilor, Poseidon, iar locul în care a

fost construit oferă o incredibilă priveliște asupra mării Egee. Pe lângă semnificația religioasă pe care o
are templul lui Poseidon, acesta era folosit și ca punct strategic de observare a navelor care veneau spre
porturile din Attica. Tot în această regiune erau și minele de argint care alimentau Atena, din acest motiv
era și foarte bine păzit.
Am vizitat şi cea mai celebră acropolă din lume, Acropola din Atena,care este situată în centrul
oraşului Atena, şi a fost contruită în jurul anului 3.000 î. Hr., pe un platou stâncos, înalt de 156 m, pe o
suprafaţă de 4 hectare. Am fost informaţi că această mare cetate cuprindea mai multe temple închinate
zeilor, printre care şi cel al zeiţei Atena, care era protectoarea oraşului. Mai târziu, aceste construcţii au
fost distruse de perşi şi, după înfrangerea acestora în 465 î. Hr., au fost refăcute în timpul lui Pericle
(secolul V î. Hr. – în timpul perioadei numite şi “perioada secolului de aur”). Acropola din Atena
cuprinde 21 de vestigii de o mare importanţă istorică şi arhitecturală: Partenonul, Erehteionul, Propylea,
Statuia Atenei Promachos, Templul Atenei Nike, Altarul Atenei, Templul lui Dionysos, Odeonul lui
Herodes Atticus, Teatrul lui Dionysos Eleuthereos, Odeonul lui Pericle, Vechiul templu al Atenei. Dintre
aceste monumente, cele mai importante sunt Partenonul şi Erehteionul, care au fost dedicate zeiţei
Atena.
Am vizitat şi Muzeul Acropole, care este amplasat la sud-est de Parthenon. Arhitectura modernă
şi structura complexă a clădirii, din beton şi
sticlă, lasă să se întrevadă vechile ruine
descoperite

chiar

la

fundaţie.

Colecţia

permanentă a muzeului prezintă atât obiecte
care făceau parte din viaţa de zi cu zi, precum
vase de ceramică, numismatică, statuete de
bronz, cât şi statui impresionante, care
decorau vechile temple antice. Proiecţii video
prezintă

şantierul

arheologic,

etape

de

restaurare a vestigiilor, dar şi de construcţie a clădirii. De la etajele superioare, prin pereţii de scticlă se
poate vedea o superbă panoramă a Parthenonului şi a cartierelor Atenei.
Am vizitat piaţa Syntagma, care este cea mai veche şi mai importantă piaţă a Atenei postotomane şi Clădirea Parlamentului Elen, unde am primit multe informaţii de la un ghid despre istoria
Greciei. Clădirea Parlamentului a fost pentru mult timp reşedinţa primului rege al Greciei, Otto. Clădirea
a fost construită între anii 1836 si 1842. Regele George, cel care l-a succedat pe Otto a locuit de
asemenea în această clădire. De-a lungul domniei sale, aceasta a trecut prin două incendii succesive ce
au distrus în mare parte clădirea, lucru ce a făcut imposibilă locuirea. În anul 1924, Guvernul a hotărât

după renovare să situeze aici Parlamentul. Reconstrucţia completă s-a produs abia în anul 1934.
Interiorul acesteia a fost refăcut de arhitectul grec Kriezis. Interiorul clădirii adăposteşte adevărate valori
naţionale precum Prima Constituţie Greacă, o multitudine de tablouri de valoare şi o bibliotecă
impresionantă.
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În faţa Clădirii Parlamentului Elen se află
Mormântul Soldatului Necunoscut. Monumentul
este în permanenţă flancat de două gărzi alese, ce
poartă denumirea de Evzones, îmbrăcaţi în
uniforme tradiţionale greceşti, cu beretă roşie,
tunică de culoare închisă în timpul iernii sau vestă
roşie în timpul verii, kilt scurt de culoare albă
purtat peste pantaloni strâmţi, tot albi şi saboţi
roşii de lemn împodobiţi cu ciucuri foarte mari.
Am asistat la schimbarea gărzii din faţa Parlamenului, un adevărat spectacol ce durează
aproximativ 10 minute, la fiecare oră. Am aflat că încalţămintea lor cântărește 3 kg pentru fiecare picior.
Am vizitat şi Delphi, care se găseşte la poalele Munţilor Parnas. Am fost informaţi că acesta a
fost locuit încă din vremuri preistorice, iar mai târziu a obţinut o mare importanţă istorică, fiind legat cu
cele mai importante evenimente din istoria Greciei. Zeul Apollo şi oracolul autentic, au dominat primele
forme de venerare din Delphi. El i-a învăţat pe oameni prudenţa şi modestia, care au devenit expresia cea
mai etică şi paşnică a spiritului grec.
Pe aceste locuri s-a pus temelia unui templu,
închinat zeului Apolo, a cărui faimă s-a dus în întreaga
lume pentru faptul că aici se puteau face previziuni prin
care zeul Apolo îi ajuta pe oameni să-şi aleagă corect
drumul în viaţă. Legenda spune că în peştera de aici a
rămas spiritul lui Python, care îi ajuta pe preoţii greci
(sacerdoţi) să intre în contact cu Apolo şi să răspundă la
întrebările celor care voiau să-şi afle viitorul, de la
probleme legate de soarta Atenei şi până la măruntele

lucruri cotidiene. Vechii greci considerau Delphi ca fiind centrul universului.
La finalul acestei tabere am fost mândri şi entuziasmaţi, atât noi profesorii cât şi elevii, că am
avut prilejul să ne bucurăm de frumuseţea uneia dintre cele mai vestite capitale şi să ne perfecţionăm pe
plan profesional.
Participarea la această tabără a promovat ideea că fiecare proiect Erasmus este o oportunitate de
învăţare pentru cei implicaţi, atât profesori cât şi elevi. Fiecare dintre participanţii la proiectele Erasmus
are de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi,
schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecţionarea

limbilor străine în contexte reale.

**************************************************************
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IT-BASED TEACHING METHODS, KEY TO SCHOOL SUCCESS
(METODELE DE PREDARE BAZATE PE IT – CHEIA SUCCESULUI SCOLAR)
Prof. Daniela CRISTACHE
Prof. Cristina GÎRNICEANU
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz
“Sf. Maria”
București, România

The first teaching / learning activity in the project entitled "Let's discover Europe together, harmonizing
the differences - EUROPE'S FRIENDS", no. 2017-1-RO01-KA219- 037409_1, KA2 - a strategic
partnership between schools, took place in Istanbul, Turkey, March 19-23, 2018, under the title "ITBased Teaching Methods - The Key to School Success". organized by partner institution Bakırköy
Cumhuriyet Ortaokulu, Turkey.
Teachers participating in the course "Teaching Methods Based on IT - The Key to School Success" in

Turkey had the opportunity to develop their communication skills in foreign languages and to learn how
to use digital innovative technologies and ICT tools in their pedagogical practice and make hours more
and more challenging and challenging for students. Moreover, all the skills acquired by the teachers will
be used in other classes and future school projects so that all pupils benefit from them .

Prima activitate de predare/învățare din cadrul proiectului, intitulată ‘Să descoperim Europa
împreună, armonizând diferențele – PRIETENII EUROPEI’, cu nr. 2017-1-RO01-KA219- 037409_1,
acțiunea KA2 – un Parteneriat Strategic între școli, a avut loc la Istanbul – Turcia, între 19 și 23 martie
2018, sub denumirea “Metodele de predare bazate pe IT – Cheia succesului scolar”, fiind organizată
de instituția parteneră Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu, Turkey.
În prima zi, participanții la proiect, au avut parte de o primire călduroasă din partea profesorilor
și elevilor turci, care fluturau stegulețele țărilor participante (România, Grecia, Polonia, Portugalia și
Turcia). A urmat o ceremonie de deschidere cu discursuri din
partea coordonatorului de proiect, Doamna Stoica Florica, a
coordonatorului și a directorului din școala gazdă și cu un mic
program artistic prezentat de elevi. După festivitate am fost invitați
să vizităm școala, unde am fost plăcut surprinsă de o expoziție de
robotică prezentată de elevii claselor a VI-a.
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Cursul de perfecționare a început cu lecțiile despre instrumentele Google (Informații generale
despre Google Documents și crearea contului Google; Pregătirea unui sondaj folosind Google Forms;
Utilizarea programului Google Forms și crearea unui formular), a continuat cu
prezentarea site-ului Kahoot și cu utilizarea lui, creearea de cont și invitarea elevilor în
Kahoot.
La curs am mai învățat despre Edmodo. Edmodo este o rețea socială de învățare și o platformă
sigură de microblogging unde profesorii și elevii pot interacționa și colabora online.
A urmat prezentarea programului Scratch: Scratch este un limbaj de programare
a calculatorului care este ușor de folosit pentru începători, se utilizează pentru a face tot
felul de programe distractive și interesante. Au fost prezentate punctele cheie care
trebuie luate în considerare la pregătirea unei prezentări; prezentarea Prezi și crearea
designului de prezentare; prezentarea online folosind diapozitive.
În cadrul crsului a fost prezentat programul PUBLISHER, setarea editorului și furnizarea de
informații despre utilizarea interfeței, esignarea unei reviste cu Publisher, creearea de cărți de vizită și a
posterului cu Publisher.
Am fost inițiați în programul GoConqr, program ce constă în învățarea de a
crea cartonașe și hărți; crearea unui test și colectarea datelor. Programul GoConqr
online learning le pune la dispoziție elevilor o platformă pentru crearea, înțelegerea
și învățarea conceptelor și subiectelor-cheie. Tot aici a fost prezentatAdobe
Photoshop. Adobe Photoshop este programul de editare și manipulare a fotografiilor predominant pe
piață. Intrebuințările sale variază de la editarea full featured a loturilor mari de fotografii pana la crearea
unor desene și picturi digitale complicate.
Toți participantii la curs au primit câte un suport de curs, care a fost încarcat pe link-ul:http://
europesfriends.com/wp-content/uploads/2018/03/TURKEY-COURSE-PACK.pdf
Profesorii participanți la cursul “Metodele de predare bazate pe IT – Cheia succesului scolar”, din

Turcia au avut oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţile de comunicare în limbi străine şi de a învăţa cum
să utilizeze tehnogiile inovative digitale şi instrumentele TIC în practica lor pedagogică curentă şi să
realizeze ore din ce în ce mai antrenante şi mai provocatoare pentru elevi. Mai mult decât atât, toate
abilităţile achiziţionate de către profesori vor fi utilizate şi în alte ore de curs şi în proiectele viitoare ale
şcolii, astfel încât toţi elevii să aibă beneficii de pe urma lor.

„Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences
IT-Based Teaching Methods, Key to School Success

**************************************************************
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2nd SECTION

EXPERIENCE AND EXAMPLES OF GOOD PRACTICE
WITHIN
EUROPEAN PROGRAMS
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From a project to maintain Rumanian mother tongue for Rumanian students in Italian schools to a collaborative experience of mutual appreciation
between two European civilizations
Marta CESARE,
Liceo Artistico ”SELLO”
Udine, Italy

The starting point of this “discovery journey” has been a Course of Rumanian Language and Civilization
_LCCR, organized thanks to a cooperative project between the Rumanian Ministry of Education and the
Italian one.
This programme has been run for quite a long period of time and just to give an overall idea of its extent,
in the past school year ( 1917/18) it involved in the sole Friuli Venezia Giulia region (North-east of
Italy) six schools in 3 out of four provinces. The courses provided by 3 Rumanian teachers were 12 for
a total of 142 students. The amount of time varied form 2h up to 6h per week along the whole school
year.
Project strengths
Not mentioning the chance to maintain/improve the
knowledge of the Rumanian for the students, the
various activities carried out.
 deepened the bonds among the Rumanian families
supporting so the approach to the Rumanian
language and making easier for the children to
integrate not only in the class, but also in the
sociocultural Italian context;
 promoted in the children the awareness of the
values rooted in their own culture;
 improved the maintenance of those values inside
the new Italian culture in a positive not
competitive but concurrent way;
 enhanced their active participation into the social
interaction in the adopting country, keeping and
promoting in the new contexts their customs,
language, culture and values system and at the
same time being open-minded and “hungry”
towards the welcoming country;
Activities

In addition to class activities planned according to
the Rumanian and Italian curricula, laboratories, ateliers, role plays and plays were held not only in the
welcoming schools for special occasions ( festivities like Christmas, World children Day, Last school
day party…) , but also at the Rumanian Consulate in Trieste.
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Further developments
This project has shown to be highly generative. Among the most positive consequences, we can consider
the beginning of a collaboration involving 3 schools, two located in Italy and one in Rumania:
1. IC III_Udine_IT ( nursery, primary, middle school)
2. LICEO SCIENTIFICO “G. Marinelli”_Udine-IT ( high school specializing in scientific school subjects)
3. COLEGIUL “Andrei Muresanu”_Bistrita_RO.

This educational exchange has the aim to promote the sharing of best practices.

The extension of the initial project implied also teachers’ mobility. In detail, some Italian teachers visited
the Rumanian school and vice-versa.
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The captivating side of this programme is that it offers not only the opportunity to better know the functioning of the different school systems, but also to practice peer-observation. The most interesting aspect
is that it allows teachers to take an active part into the school everyday life through tasks and activities
carried out with the students.

The specific aspects of the didactic activities carried out and the opportunity to compare disciplinary

knowledge, skills and competences are certainly valuable elements. However, for the students, the cooperation between groups of teachers from the two countries is in itself a model and “a proof” of how it is
possible, useful and enriching to actually work together being fully aware of one own features, civilization, culture and of course language.
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The rationale of “and not or” will be perceived as the path to follow in order to reinforce meaningful
friendship between communities which belong to different countries. Mutual respect and openness must
certainly be present since the beginning of the process and at the end of the “journey” they will still be
there but- this time- successfully supported by a deeper informed understanding.

**************************************************************
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EXPERIENȚA PREPEI
Prof. Dr Ioana ȘANDRU, Colegiul Național Mihai Viteazul, București, România;
Prof. Felicia ION, Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu”, Chitila, Ilfov, România

The Preparing Enhancing Participating Educating Informing – Pr.E.P.E.I. Project is funded
by the European Commission, under the Erasmus+ Key Action 2 programme. The actions of KA2
aim to bring together European organizations from different participating countries, in order to collaborate, develop, share and transfer best practices and innovative approaches in the fields of education. These actions aspire to increase participants’ quality of qualifications and skills and to overall promote a multifaceted, lifelong learning.
The PREPEI aim is to define bullying in the five participating countries – Bulgaria, North
Macedonia, Greece, Romania, Spain – by reviewing the existing literature, organize focus groups
with teachers in order to examine their experiences and expectations from a training curriculum,
and, finally, identify good practices at European Union and international level, that could be regarded as a reference point for the effective handling of bullying phenomena.

Visit project website www.prepei.eu and project webinars at
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO9lAGP0WStXovQgj8xBg_XemsLPQ56Z8&fbclid
=IwAR0krwZ69H5tzVzOpScC72IU_4GkwHj3bkqknoO27hNmQD5gI0pQV2Rzl2o

Proiectul Preparing Enhancing Participating Educating Informing – Pr.E.P.E.I. este finanțat de
Comisia Europeană sub acțiunea Erasmus+, parteneriate KA2 și aduce împreună organizații Europene
din diferite țări: Grecia, Macedonia de Nord, România, Bulgaria și Spania, pentru a colabora, dezvolta,
distribui și transfera exemple de bune practici și studii inovatoare în domeniul educației.
Grupul țintă direct, pe termen scurt este format din educatori. În cadrul parteneriatului Pr.E.P.E.I,
proiectul își propune să le furnizeze informații despre contextul agresiunii școlare de tip bullying,
precum și un set de instrumente, cum ar fi materialul de instruire și o platformă online interactivă, în
cadrul căreia să poată schimba puncte de vedere și experiențe personale cu experți, despre
comportamentele agresive ale tinerilor. Proiectul intenționează să sensibilizeze și să sporească calitatea
abilităților educatorilor, astfel încât să poată gestiona activ și eficient relațiile social-emoționale la clasă.
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Grupul țintă indirect, pe termen lung, în cadrul proiectului PREPEI este alcătuit din elevi și părinți. După
implementarea formării cadrelor didactice, profesorii vor putea educa și transfera aceste cunoștințe
elevilor și familiilor lor. Această acțiune va fi benefică tuturor elevilor, indiferent de rolul pe care îl
adoptă în cadrul unui episod de bullying. Scopul proiectului este de a spori, în primul rând, capacitatea
tinerilor de a-și gestiona emoțiile și, în al doilea rând, empatia, prin furnizarea de materiale digitale care
să sporește gradul de conștientizare a impactului agresiunii bullying asupra vieții și stării psihologice a
cuiva. În implementarea proiectului, rezultatele vor ajuta tinerii să conștientizeze valoarea lor ca indivizi,
precum și drepturile și responsabilitățile acestora în cadrul fiecărui sistem interactiv la care participă.
Conform literaturii existente, omniprezența fenomenului bullying nu este recentă. Este un fenomen
social grav, care afectează școlile din întreaga lume la nivel social, emoțional și academic. Se pare că

Europa nu este o excepție de la aceasta, deoarece agresiunea de tip bullying a ajuns în fruntea unor
comportamente provocatoare, conform opiniei elevilor și profesorilor. Cu excepția aspectului
internațional, bullying-ul este și un fenomen dinamic, adaptat în mod continuu la realitatea socială și la
mediul înconjurător. Aceste caracteristici afectează școlile din întreaga lume, indiferent de granițele
naționale, geografice sau politice (Debardieux, 2003). Chiar dacă există o presupunere comună că
agresiunea de tip bullying este o parte normală a copilăriei și cuprinde o violență minoră, cercetătorii
spun tot mai des că bullying-ul este o problemă care poate aduce atingere stării psihologice a elevilor și,
prin urmare, bunăstării, indiferent de trăsăturile culturale, sociale sau de diferențele economice.
Având în vedere acțiunea de pionierat a lui Olweus (1978, 1999, 2001), bullying-ul a fost definit ca o
subcategorie a agresiunii interpersonale caracterizată prin intenționalitate, repetare și dezechilibru de
putere, reprezentând o primă distincție între bullying și alte forme de agresiune. În acest context, "o
persoană este victima bullying-ului când este agresată, expusă în mod repetat și intenționat unor acțiuni
negative din partea uneia sau a mai multor persoane, când o persoană provoacă în mod intenționat
vătămări sau disconfort unei alte persoane, prin contact fizic, prin cuvinte sau în alte moduri.
Agresiunea implică atât comportamente ascunse, cât și comportamente vizibile".
Farrington (1993) afirmă că, deși nu există o definiție universal acceptată a bullying-ului, mulți au
convenit să includă următoarele elemente: "atac fizic, verbal sau psihologic, intimidare care
intenționează să provoace frică, suferință sau rău victimei; un dezechilibru al puterii, asuprirea din
partea celui mai puternic; lipsa reacției victimei; incidente repetate între aceleași persoane, într-o
perioadă prelungită de timp". Cercetarea a arătat faptul că agresorii tind să aibă un statut socioeconomic scăzut și că nu au succes în școală, în timp ce victimele sunt adesea nepopulare, sunt respinse
de colegii lor și au abilități sociale slabe.
O altă definiție succintă a agresiunii de tip bullying este "abuzul sistematic al puterii" (Smith & Sharp,

1994). În 2002, statul Washington a adoptat o lege, RCW 28A.300.285, care interzice hărțuirea,
intimidarea și bullying-ul în fiecare școală.
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Deși există numeroase definiții ale bullying-ului, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și
Departamentul pentru Educație din SUA, împreună cu un grup de cercetători și practicieni, au stabilit
recent următoarea definiție: "Bullying-ul este orice comportament agresiv nedorit, produs de către un
tânăr sau de un grup de tineri care nu sunt frați sau parteneri, agresiune care implică un dezechilibru de
putere care se repetă. Bullying-ul poate provoca tinerilor vătămări sau daune fizice, psihologice, sociale
sau educaționale" (Gladden, Vivolo-Kantor, Hamburger, & Lumpkin, 2014).
Având în vedere prezența semnificativă a bullying-ului în întreaga Europă și pe plan internațional, este
esențial ca profesorii - care joacă un rol primordial în educația antiviolență, să înțeleagă fenomenul de

bullying, să ia atidudine față de agresiune, să aplice modalitățile optime de intervenție în
comportamentele agresive, pentru a preveni comportamentele violente și pentru a sprijini elevii să se
dezvolte într-un mediu clasic constructiv, prietenos și pozitiv. Gestionarea de către cadrele didactice a
conflictelor la clasă, poate afecta prevalența bullying-ului într-o școală. În plus, reacția inadecvată sau
adecvată la incidentele de agresiune, poate aduce prejudicii copiilor care se confruntă cu comportamente
de bullying. În mod specific, s-ar putea manifesta sentimente negative, se poate constata o încredere mai
scăzută elevilor în capacitatea profesorilor de a trata agresiunea, ceea ce conduce la scăderea șansei ca
elevii să dezvăluie bullying-ul (Olivier & Candappa, 2007).

Cercetările actuale sugerează faptul că profesorii intervin numai în proporție de 15% - 18% în episoadele
de agresiune din clasă (Craig, Pepler & Atlas, 2000). Craig, Henderson și Murphy (2000) sugerează că
procentul scăzut de intervenție a cadrelor didactice se datorează incapacității educatorilor de a identifica
eficient comportamentele de bullying, în special agresiunile verbale și psihologice, care sunt mai greu de
detectat decât cele de agresiune fizică, din cauza formelor indirecte.
În afara celor prezentate mai sus, abordarea abaterilor comportamentale ale elevilor a fost raportată de
profesori ca fiind unul dintre aspectele cele mai stresante ale profesiei lor. În ciuda rolului vital pe care
profesorii îl joacă în oprirea violenței școlare, puține cercetări au examinat perspectivele asupra

fenomenului bullying și care este rolul educatorilor. De fapt, există cercetări care evidențiază lipsa de
încredere a cadrelor didactice atunci când se ocupă de agresiunea de tip bullying, și nevoia unei instruiri
axate pe această chestiune. Presiunea asupra școlilor din partea mass-media, a părinților și a legislațiilor
guvernamentale din Europa și din străinătate pentru a demonstra rezultatele pozitive în reducerea
fenomenului bullying, reprezintă factori stresanți pentru cadrele didactice, indicând necesitatea unui
curriculum de formare care să acopere nevoia educatorilor de a combate și preveni fenomenul bullying.
Cercetătorii atrag atenția că la formele ascunse de bullying, de ex. în cazul unor excluderi sau în
cyberbullying, impactul negativ asupra vieții elevilor este mare. De aceea se subliniază importanța
dezvoltării capacității ascultării active a educatorilor și a capacității lor de a citi printre rânduri, de a
observa chiar și cele mai mici semne în comportamentul elevilor lor, de a acorda atenție relațiilor
elevilor și modului în care ele se schimbă în clasă; această dinamică și modul în care acestea evolează,
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uneori prin includerea unor elevi sau a altora, ar putea fi esențială pentru identificarea și monitorizarea
oricărui tip de incident de agresiune chiar de la apariție. La fel de important este să se asculte toți elevii,
profesorii să fie deschiși tuturor elevilor, să asculte foarte atent mesajul transferat de fiecare dată, care ar
trebui să fie filtrat, să verifice măsura în care mesajul este adevărat, încercând să înțeleagă reacțiile
elevilor. În cazul intervenției părinților, lucrurile ar putea deveni destul de grave, cu mari conflicte și
acuzații, motiv pentru care incidentele de tip bullying ar trebui rezolvate înainte de implicarea părinților.
Dacă acest lucru nu poate fi evitat, profesorii ar trebui să asigure un climat de cooperare și mediere.
Toți profesorii au convenit că, sarcinile legate de lecțiile pe care le predau și monitorizarea progresului
elevilor, trebuie să țină cont de relațiile elevilor, într-o manieră prudentă și discretă. Se poate întâmpla ca

unele incidente de tip bullying să treacă neobservate, majoritatea profesorilor intervievați au remarcat
asta; deci, este esențial ca nu numai educatorii să fie vigilenți, ci întregul mediu social să fie în alertă,
privind fenomenele de violență. Fără îndoială că manipularea efectivă a agresiunii necesită o schimbare
sistemică: părinți, profesori, colegi de clasă, administratorul școlii, fiecare trebuie să acorde atenție
incidentelor neobișnuite, schimbărilor de comportament, să nu ignore conflictele, argumentele,
plângerile sau orice alt tip de comportament care ar putea ascunde/ indica ceva mai mult decât evident.
În afară de vigilență, mediul social ar trebui să fie de susținere și să încurajeze crearea unei atmosfere în
care elevii să se simtă bineveniți, în care încrederea și cooperarea să fie întărite, teambuilding-ul să fie
încurajat și empatia să fie cultivată.
Când profesorii se confruntă cu incidente de bullying în clasă, aplică diferite tehnici, în funcție de vârstă
și de tipul de comportament. Mulți dintre aceștia propun o politică de măsuri preventive, încearcă să
implementeze anumiți parametri pentru crearea unui mediu de învățare, de susținere; majoritatea
subliniază faptul că ei nu au o formare structurată în această direcție. Mulți profesori folosesc tehnica de
întărire pozitivă, încurajează atitudini care demonstrează solidaritatea, cooperarea, acceptarea, spiritul de
echipă, o mentalitate care duce la coexistența pașnică, la o atmosferă care sporește sentimentul de
identitate, apartenența personală, participarea la decizii și aplicarea competențelor care le permit să

participe ca membri pozitivi ai comunității. Toți respondenții subliniază faptul că astfel de incidente nu
ar trebui să fie ignorate, că elevii ar trebui să înțeleagă că fenomenul bullying nu este acceptat și că vor
exista consecințe pentru făptuitori. Educatorii admit că de cele mai multe ori nu ar trebui să reacționeze
exagerat asupra cazurilor de agresiune, totuși ei subliniază faptul că trebuie să fie foarte atenți să nu
simplifice fiecare incident bullying. Profesorii colaborează cu psihologul școlii, iar când nu există o
astfel de opțiune în școala lor, colaborează cu colegii și cu directorul școlii, împărtășesc preocupările lor,
discută posibilele intervenții și soluții. Părinții sunt întotdeauna informați și li se recomandă să nu
intervină. Educatorii sunt destul de sceptici în ceea ce privește abordarea și strategiile pe care le

urmează. Având în vedere că majoritatea acestora nu au o pregătire specială, soluțiile și modul în care
decid să facă față fenomenelor de agresiune sunt mai degrabă ad-hoc; de aceea nu există un consens
general cu privire la necesitatea unui cadru de formare care să faciliteze atât prevenirea, cât și
gestionarea eficientă a agresiunii bullying.
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Bunele practici PREPEI au fost promovate și în Campania AntiBullying desfășur ată la For umul
Județean Antiviolență la Școala Gimnazială Prof Ion Visoiu din Chitila în perioada 28 - 30 mai 2019, a
cuprins ateliere de lucru cu elevii, profesorii și părinții, construind în echipă mesaje antiviolență, precum
STOP BULLYING. S-a întărit ideea de oprire a violenței în școli, fiind derulată o campanie de
sensibilizare, cu sprijinul mai multor școli și ONG-uri, în cooperare cu Ministerul Educației.
În plus, profesorii și elevii au devenit promotori ai unei campanii antibullying, în timp ce elevii și tinerii
au fost angajați ca voluntari (evenimente de planificare, prezentare, adunări de sensibilizare etc.). O
echipă de tineri elevi a fost ajutată de profesioniști și de poliție să înțeleagă ce este bullying-ul și cum
trebuie intervenit pentru a sprijini victimele în situații de bullying.
Campania PREPEI a inclus formarea profesioniștilor, a consilierilor școlari și a profesorilor, între anii

2018 și 2019; instruirea personalului școlilor s-a bazat pe ateliere antibullying și pe promovarea unor
lecții, ghiduri și resurse de învățare (video-uri și egame) care să prevină violența în școală, disponibile
online

(www.prepei.eu

și

pe

youtube

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLO9lAGP0WStXovQgj8xBg_XemsLPQ56Z8&fbclid=IwAR0krwZ69H5tzVzOpScC72IU_4Gkw
Hj3bkqknoO27hNmQD5gI0pQV2Rzl2o)
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EUROPEAN CLASSROOM
Clasa europeană
Physical Professor Doina - Maria MIHALCEA
Primary teacher Iulia - Diana TUTULAN
Gymnasium School no. 309, Bucharest, Romania

One of the greatest wishes of school principals and teachers is to implement an Erasmus +
project, aware of the potential of students and the ability of the teaching staff to be engaged in complex,
active and attractive activities for those they are taught. Thus, a European Class, a great and welcoming
class, was born, in which the participants are speaking and working in english, but more than that in the
language of souls and the brightness of eyes.
The European Classroom project, which took place over a period of 3 years (2014-2017), is a
partnership between schools in 7 European countries: France, Romania, Netherlands, Germany, Spain,
Great Britain and Poland.

The generous and bold goal of the European Classroom project is to demonstrate that it is
possible to harmonize curricula in 7 European countries: there are common themes which can be
approached from different perspectives, the participants are able to cooperate at European level in their
day – day activity, and this cooperation leads to high-quality results.
At the end of the project, after intense but very pleasant and interesting work, the project was
bringing added value to the schools, and for the teachers and for students has meant an awareness of
their own resources.

Una dintre cele mai mari dorinţe ale directorilor şi ale cadrelor didactice din școli este să
implementeze un proiect Erasmus+, conştienţi fiind de potenţialul elevilor şi de capacitatea corpului
profesoral de a se implica în activităţi complexe, active şi attractive pentru cei cărora le sunt dascăli.
Astfel, s-a născut o Clasă Europeană, o clasă mare şi primitoare, în care se vorbește şi se lucrează
atât în limba engleză, cât, mai ales, în limba sufletelor şi a privirilor luminoase!
Proiectul EUROPEAN CLASSROOM, s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 ani (2014-2017), fiind
un parteneriat între şcoli din 7 ţări europene: Franţa, România, Olanda, Germania, Spania, Marea
Britanie și Polonia.
Proiectul este, de fapt, compus din 19 subproiecte, ale căror teme, profesorii implicaţi le-au
propus şi le-au conturat în perioada de scriere a aplicaţiei.
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Principalele produse intelectuale ale acestui proiect vor fi: un website, un App şi un eBook
conţinând materiale didactice şi pedagogice, ca sursă de inspiraţie pentru profesorii europeni interesaţi să
aplice în lecţiile lor idei noi, dintr-o perspectivă europeană, în vederea creşterii gradului de conştientizare
multiculturală şi a schimbului intercultural de experienţe, gânduri şi idei.
Scopul generos şi îndrăzneţ al proiectului „European Classroom” este de a demonstra că este
posibilă armonizarea curriculumurilor din 7 ţări europene: există teme / conţinuturi comune, acestea pot
fi abordate din diferite perspective, se poate coopera la nivel european în activitatea didactică de zi cu zi,
iar această cooperare conduce la rezultate de înaltă calitate, demne de a fi împărtăşite cu toţi profesorii
europeni interesaţi.
Deşi programele noastre şcolare şi viziunile asupra sistemului educaţional diferă în mod vizibil
de la ţară la ţară, există aspecte generale comune, iar noi considerăm că putem coopera şi studia acest
teren comun, demonstrând că există elevi şi profesori fără frontiere, iar singurul scop viabil al educaţiei
oferite de orice şcoală europeană este calitatea acesteia.

Nu toate subproiectele se derulează pe parcursul a 3 ani; unele durează doar 1 an, altele, 2 ani, iar
altele, 3 ani. De asemenea, nu toate ţările sunt implicate în toate subproiectele, acestea reunind profesorii
şi elevii interesaţi, în funcţie de domeniile, temele şi subiectele propuse.
Activităţile au fost realizate atât în cadrul lecţiilor, în clasă, cât şi în afara şcolii, propunând
modalităţi de abordare inovativă (inclusiv metode de educaţie non-formală), astfel încât profesorii
europeni care predau diferite materii şi care sunt interesaţi de o anumită temă să poată afla modele,
tehnici, metode şi instrumente de lucru utile în activitatea didactică.

Activităţile se finalizaeză cu exemple de bune practici, accesibile tuturor profesorilor europeni
interesaţi, care vor vizita website-ul proiectului sau Platforma eTwinning:
• planuri de lecţii sau de activitate
• produse ale activităţii vizibile în fotografii
• tehnici de lucru evidenţiate prin înregistrări video
• tehnici şi instrumente de monitorizare şi de evaluare

• PRODUSE INTELECTUALE (website, eBook şi App).
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Pe scurt, după implementarea proiectului „European Classroom, echipa din România a creat, a
implementat şi a distribuit următoarele produse, care vor contribui la realizarea colecţiei de resurse
educaţionale deschise: LOGO-ul şi pliantul de promovare a proiectului; 1 film de prezentare a şcolii; 24
de planuri de lecţii /activitate; 16 prezentări ppt; 5 filme; 50 de postere, pliante, minibroşuri; 9 expoziţii;
5 albume electronice; 60 de portofolii; 2 descrieri a 2 metode de educaţie non-formală (PhotoVoice şi
Delivering life); 1 reţetă ilustrată şi 1 reţetă filmată (preparare, pas cu pas) a 2 feluri de mâncare
tradiţionale româneşti (distribuite partenerilor); alte 5 reţete tradiţionale româneşti, incluse în eBook-uri;
1 scenariu al unei piese de teatru (în limba engleză), puse în scenă; 24 de eseuri şi compuneri; 1 dicţionar
de proverbe româneşti, traduse în engleză, cuprinzând şi explicaţii ale semnificaţiilor (draft); 4 scenarii
finale ale unor situaţii din viaţa de zi cu zi; 1 sondaj de opinie (street survey şi school survey) despre
hrănirea sănătoasă; 2 tipuri de chestionare iniţiale pentru elevi; 3 tipuri de evaluare intermediară pentru
elevi, profesori şi părinţi; 3 tipuri de evaluare finală pentru elevi; 3 tipuri de evaluare finală pentru
profesori.
Monitorizarea și evaluarea calităţii activităţilor proiectului s-a realizat pe trei niveluri:
a. Nivelul 1: pr ofesor ii implicaţi în planificar ea şi susţiner ea lecţiilor Er asmus+ au pr oiectat aceste
lecţii completând un formular comun, standardizat, care a fost stabilit la prima întâlnire transnaţională de
proiect. După fiecare lecţie, aceste cadre didactice au evaluat succesul activităţii prin aplicarea de
chestionare de evaluare a satisfacţiei (adresate elevilor) şi, eventual, au sugerat posibile îmbunătăţiri ale
lecţiei în această formă. În privinţa altor activităţi de învăţare (de ex. activităţi extracurriculare sau
învăţarea pe bază de proiecte), profesorii au scris rapoarte descriptive (ex. PhotoVoice şi street and
school survey) şi le-au făcut publice în întâlnirile de proiect şi în spaţiul eTwinning rezervat proiectului.
Aşadar, au fost create şi aplicate instrumente de evaluare intermediară şi Proiect finanţat de Uniunea
Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020 de evaluare finală. Acestea din urmă au fost
aplicate deja la finalul a 2 subproiecte, adresându-se atât elevilor, cât şi profesorilor şi părinţilor.
Deoarece toate materialele realizate în cadrul proiectului vor fi postate pe spaţiul virtual

eTwinning şi vor face obiectul produselor intelectuale, devenind OER, fiecare participant poate oferi
feedback-ul său şi poate comenta online. În acest fel, evaluarea se va îmbina cu interevaluarea şi
autoevaluarea.
b. Nivelul 2: coor donator ul local al pr oiectului Er asmus+ der ulat în şcoală, împr eună dir ector ul,
au monitorizat şi au evaluat activităţile locale şi pe cele comune prin crearea şi aplicarea de
instrumente specifice: grilă de monitorizare, chestionare, fişe de observare directă, fişe de asistenţă. Ei
au discutat posibilele îmbunătăţiri cu omologii din alte şcoli europene, via email (şi, uneori eTwinning
sau Skype).

La sfârşitul primului an de implementare, în cadrul celei de-a doua reuniuni transnaţionale de
proiect, a fost evaluat modul de implementare a proiectului în fiecare şcoală, prin prezentarea punctelor
tari şi a celor slabe. De asemenea, în luna octombrie 2015, coordonatorul local al proiectului a realizat
Raportul intermediar solicitat de AN.
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Toată echipa de coordonatori locali este formată din profesori care s-au implicat în construcţia
acestui proiect timp de mai multe luni, în perioada de scriere a aplicaţiei, deci este pe deplin familiarizată
cu cerinţele şi cu standardele impuse / fixate. În plus, 5 dintre coordonatori au o mare experienţă în
implementarea proiectelor Comenius, deci colaborarea este benefică şi constructivă.
Echipa de management şi-a propus să creeze şi o echipă de monitorizare/evaluare

formată

de

elevi de 13-14 ani, pentru a ajuta profesorii şi pentru a interveni ori de câte ori este necesar.
c. Nivelul 3: coordonatorul proiectului monitorizează permanent activităţile derulate în toate şcolile
implicate în proiect; acesta gestionează procedurile de comunicare, evaluare și monitorizare.
Impactul proiectului asupr a şcolii şi comunităţii a fost mar e. În afar a pr oduselor
menţionate, s-au obţinut şi rezultate calitative, cu impact asupra a:
* 153 de elevi (10-15 ani), cu competenţe dezvoltate de: comunicar e în limba engleză şi în limba
română; competenţe digitale; abilităţi antreprenoriale, abilităţi crescute de muncă în echipă; gândire
critică şi reflexivă; competenţe interpersonale şi interculturale îmbunătăţite; proces de învăţare pe tot
parcursul vieţii îmbunătăţit. Elevii au mai multe cunoştinţe despre cultura, religia, geografia,
personalităţile şi istoria ţărilor implicate în proiect. Ei comunică regulat cu colegii din şcolile europene,
în scopul de a-şi îmbunătăţi comunicarea în limba engleză, abilităţile sociale şi interculturale, stimulându
-se astfel încrederea în sine şi stima de sine. Deoarece utilizează diferite canale de comunicare, în special
virtuale, ei şi-au dezvoltat, de asemenea, competenţele digitale. Mai mult decât atât, elevii au devenit din
ce în ce mai conştienţi de importanţa îmbunătăţirii competenţelor-cheie care le îmbunătăţesc viaţa,
relaţiile sociale şi procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.
* 12 profesori cu competenţe profesionale îmbogăţite, de utilizar e a metodelor de învăţar e

personalizate, incluziv referitoare la: dobândirea de cunoştinţe despre noile pedagogii, despre aplicarea
diverselor strategii didactice (prin schimb de idei, compararea curriculumurilor şi planificarea în comun
a unor lecţii) şi despre utilizarea inovativă a TIC în cadrul lecţiilor; competenţe îmbunătăţite de
comunicare în limba engleză; abilităţi digitale; învăţarea prin colaborare cu scopul de a crea resurse
educaţionale deschise; abilităţi crescute de lucru în echipă (inclusiv predarea în echipă) şi gândire critică
şi reflexivă; un sentiment crescut de apartenenţă la spaţiul european; abilităţi de viaţă dezvoltate; process
îmbunătăţit de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Profesorii români au aflat cum sunt aplicate planurile de învăţământ în alte ţări ale UE; ei sunt
deja interesaţi de conţinutul diferit al curriculumurilor şi au conştientizat că au nevoie de schimbul de
bune practici, pentru a compara modul în care acelaşi subiect poate fi tratat în mod diferit, inovativ.
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Profesorii şi-au îmbunătăţit modul de predare prin contactul cu profesorii europeni, traversând
virtual graniţele şi aplicând efectiv sau adaptând multe dintre experienţele colegilor lor din străinătate.
Sursele de informare din ţările participante la proiect au permis profesorilor români şi elevilor acestora
să-şi creeze o imagine complexă asupra unor subiecte sau a unor probleme comune. Astfel, ei simt că
aparţin Europei, indiferent de patrimoniul profesional, cultural şi tradiţional pe care îl au.
* Şcoala a devenit mai deschisă la internaţionalizare şi interesată de creşterea dimensiunii europene a
educaţiei pe care o oferă. Acest proiect a creat oportunitatea ca şcoala să devină mai vizibilă,
demonstrând astfel expertiza şi contribuind la schimbul de bune practici cu alte şcoli din UE. Şcoala a
început să promoveze cooperarea transfrontalieră (de exemplu, prin studierea culturii, a geografiei, a
istoriei şi a caracterului regiunilor partenerilor şi compararea acestora cu regiunea proprie, crescând
astfel sentimentul conştiinţei europene şi consolidându-se dimensiunea transnaţională). Profesorii
implicaţi s-au familiarizat cu alte sisteme de educaţie din Europa şi cu diferenţele de abordare a predării
– învăţării şi au diseminat informaţiile pe mai multe căi. Acest lucru i-a făcut să reflecteze asupra
propriei situaţii şi le-a creat oportunitatea de a aplica şi de a adapta idei noi în propria abordare a
procesului educativ, contribuind astfel la identificarea unor priorităţi ale şcolii.

* Comunitatea locală a devenit mai conştientă de faptul că, într-o lume globalizată, colaborarea
internaţională în privinţa conţinuturilor diferitelor programe şcolare naţionale capătă noi sensuri, putând
să creeze reale legături între şcoli şi comunităţile locale.
În concluzie, la finalul proiectului, după o muncă intensă, dar foarte plăcută şi interesantă,
participanții la Proiectul de Parteneriat Strategic între şcoli Erasmus+, EUROPEAN CLASSROOM a
adus un plus-valoare instituţiei, iar pentru cadrele didactice şi
pentru elevi a însemnat o conştientizare a resurselor proprii, care acum au început să fie din ce în ce mai
bine puse în evidenţă.

BIBLIOGRAFIE:
1. https://www.erasmusplus.ro/proiecte-de-mobilitate
2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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O CĂLĂTORIE PLINĂ DE EMOȚII
Prof. Claudia MOGÎLDEA
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”, București, România

Summary
The project ”GOod students, Good WORKers! The Vocational Training of the Young Hearing
Impaired Students as a basis for Social-Professional Insertion GO WORK 2018-1-RO01-KA102047995” offered me the opportunity to walk with my students in a different country, to learn a new
culture, to learn from good Sicilian educational practices, to appreciate the differences with joy and
curiosity.
As in any other country trip, I was delighted with the history and architecture of the places, the
hospitality and the opening of the Sicilian, the diverse and tasty gastronomy. We could go quickly in one
day from the highest altitude in Sicily - the active volcano Etna, at the lowest altitude - the seashore
town of Taormina. I was amazed and delighted by the baroque architectural wonders of the cities of

Catania, Noto and Siracusa. I saw three cities in three colors specific to the volcano: the gray from the
cold lava in the city of Catania, the oringe and the brown of the hot lava in the city of Siracusa, the
yellow and the beige of the lava powder in the town of Noto.
I must also not forget that I participated with interest and curiosity at the discussion sessions,
practical training, job-shadowing activities and workshops, where I learned about other ways of
teaching-learning-evaluation, but also by the printing houses where our students had the opportunity to
learn and practice new printing techniques.

La începutul lunii aprilie 2019 am avut ocazia, alături de doamna director, Stoica Florica și de
colegul meu, Măricuțoiu Alin, de a-mi însoți elevii din clasa a XI-a într-o călătorie plină de emoții în
Catania - Italia în cadrul proiectului Erasmus+: ”GOod students, Good WORKers! The Vocational
Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for Social-Professional Insertion GO
WORK 2018-1-RO01-KA102-047995”.
Încă de la plecarea de pe aeroportul ”Henri Coandă” am avut multe emoții pentru că urma primul

zbor cu avionul atât pentru mine cât și pentru cei zece elevi ai mei, dar și prima deplasare în Italia. După
entuziasmul de a zbura cu avionul am fost cuprinși de nerăbdarea de a cunoaște și de a vedea cât mai
repede și cât mai multe din Sicilia, Italia.
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Prima vizită am făcut-o în orașul Catania de la poalele vulcanului Etna.
Alături de partenerii de proiect și ghizii noștri, Angelo și Ignazio, am plecat
la pas pe bulevardul Via Etnea, coloana vertebrală a orașului, plin cu
magazine care reamintesc că Italia este țara modei. Din această stradă
centrală se desprinde o stradă scurtă, dar plină de istorie, Via Crociferi, unde
am văzut o mulțime de biserici catolice baroce, una după alta. O adevărată
încântare!

Nici centrul orașului nu se lasă mai prejos, aici am fost surprinși de
frumusețea locului și mirați de capacitatea italienilor de a-și conserva istoria

Piața Stesicoro

Amfiteatrul Roman din Catania

Catedrala Sfintei Agata, renumită pentru fațada
cu coloane, cupolă, fresce și picturi

56

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

56

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Universitatea de Studii din Catania

Piața și Fântâna Elefantului - simbol al Cataniei

Cele mai minunate amintiri sunt legate de excursiile făcute la Etna, Taormina, Noto și Siracusa. Muntele
Etna ne-a întâmpinat cu nori și ceață, dar noi tot am reușit să ajungem pe vârful vulcanului. Deși
atmosfera era una cenușie, copiii s-au bucurat că au ajuns pe vârful înzăpezit al muntelui Etna.

Surprinzător a fost faptul că în decurs de câteva ore am fost pe munte la o altitudine de 3350m, unde era
zăpadă, ca mai apoi să ajungem pe malul mării la o altitudine de 200m, în orașul Taormina, unde era
vreme de plajă. Orașul Taormina este cunoscut pentru Teatrul Antic, un vechi teatru greco-roman încă în
funcțiune astăzi.
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Un alt loc vizitat de noi care ne-a uluit prin concentrarea de monumente
minunate a fost orașul baroc Noto. La intrare este Arcul de Triumf sau
Porta Reale (Ferdinandea), simbol al orașului cu trei ornamente foarte
interesante: turnul - forța, câinele sicilian - loialitate și pelicanul –
generozitate și sacrificiul de sine .

Mergând pe strada principală, Vittorio Emanuele, am fost surprinși de
culoarea gălbuie și lumina orașului. Prima oprire a fost la Biserica
d'Assisi all'Immacolata care are o fațadă armonioasă, ce se extinde pe o

scară impunătoare, cu trei rampe. A urmat Episcopia romano-catolică
care ne-a impus respect încă de pe primele trepte fiind o clădire
frumoasă și elegantă în stil baroc. Catedrala din Noto, reconstruită și
modernizată împotriva cutremurelor păstrează și ea farmecul și măreția
aceluiași stil baroc.
Ultima oprire în călătoria noastră pe meleagurile Siciliei a fost în
superbul oraș Siracusa. Aici am putut vizita centrul istoric, foarte

bine păstrat și interesanta insulă Ortigia: Sanctuarul Madonna
delle Lacrime Este un sanctuar conic ridicat în memoria unui
miracol petrecut în anii ‘50, care are în criptă numeroase icoane
mari .

Muzeul Arheologic regional ”Paolo Orsi”
Aici am văzut numeroasele descoperiri grecești și
romane din Sicilia, o colecție remarcabilă de monede și
două schelete de elefanți pitici care au fost descoperite
pe malul mării la Siracusa.
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Catedrala Mitropolitană a
Nașterii Maicii Preasfinte

Catedrala este situată într-o piață magnifică, Piața Domului, pe frumoasa insulă Ortigia, o bucățică
fantastică de Sicilia. Este minunat contrastul culorilor albastrul cerului sicilian și alternanța ocrului,
galbenului, maroului catedralei. O adevărată bijuterie siciliană!

Fântâna Dianei
Este un monument creat în 1907 situat în Piața
Arhimede care subliniază figura Dianei cu arcul și
câinele,

atributele

zeiței

vânătorii,

protectoarea

Ortiginei în vremurile grecești.
Călătoria în Italia a însemnat și derularea de activități specifice, elevii în practică la tipografii, după un
program bine stabilit și eu alături de colegul meu la activitățile de job-shadowing la Liceul de artă
”Emilio Greco”.
Încă din prima zi am fost plini de entuziasm în urma primei vizite la tipografiile: ”Officina Carta”,
”Grafiche Greco”, ”Da Danilo” și ”Gymnasium” unde elevii și-au desfășurat cu mare succes activitățile
de învățare și pregătire practică.

59

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

59

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

În cadrul mobilității, noi profesorii am participat cu interes și curiozitate la sesiunile de discuții, de
pregătire practică și la workshop-uri, unde am aflat despre alte modalități de abordare a activităților de
predare-învățare-evaluare. Aici am avut ocazia de a întâlni cadre didactice profesioniste, oameni
minunați și dăruiți. Am făcut cunoștință și cu o parte a elevilor liceului, inclusiv cu elevii cu cerințe
educaționale speciale care sunt integrați aici.

Sistemul de învățământ din Italia permite și susține integrarea elevilor cu cerințe educaționale
speciale și la nivel liceal. La fiecare elev cu deficiență severă-gravă-accentuată erau angajate două cadre
didactice, iar la doi elevi cu deficiență ușoară-moderată era angajat un cadru didactic.
Interesant este faptul că statul susține financiar integrarea acestor copii prin angajare de cadre
didactice de specialitate într-un număr suficient pentru elevii integrați. Pentru activitățile desfășurate în
școală profesorii și elevii au la dispoziție spații mari și bine dotate cu materiale suficiente și diversificate,
cu aparatură performantă, de ultimă generație. Activitățile de predare-învățare-evaluare se desfășoară
transdiscilinar și au o componentă practică.

Nu trebuie să uit nici de impactul cultural și gastronomic. Am avut șansa de a întâlni oameni minunați,
de a constata amabilitatea sicilienilor, deschiderea acestora spre comunicare, relaxarea și plăcerea cu
care își trăiesc viața. Sicilienii sunt oameni deschiși, ospitalieri, mereu dornici de a te ajuta.
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Am apreciat cu mare entuziasm bucătăria siciliană, mâncând cu mare plăcere în fiecare zi ceva nou: de la
pastele de toate felurile; pizza tradițională; cannolo cu ricotta și fistic sau cu cremă de ciocolată
(preferata mea); arancini - mingea din orez și carne; caponata - tocănița de legume prăjite, în principal
vinete, cu sos dulce-acrișor; granita - un desert rece, tipic sicilian, extrem de gustos; înghețată cu brioșă;
baci perugina…

În urma unei experiențe Erasmus+ viața ţi se schimbă, iar lumea în care pășești cu curiozitate își
clădește un loc în mintea ta, te învață să fii mai deschis şi receptiv la o cultură nouă, să apreciezi
diferențele şi să te bucuri de ele. Proiectul Erasmus + la care am participat a reprezintat un exercițiu de
adaptare, integrare și învățare.

Această mobilitate a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea!

**************************************************************
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The Romanian - UNESCO Heritage Guide - won the 1st prize at "Made for Europe"
Competition
Ghidul România – Patrimoniul UNESCO- câştigă premiul I la Competiţia “Made
for Europe”,
Prof. Roxana POPA
Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”,
București, România

Alex participated at 12th edition of „Made for Europe Contest”, product of "Let's Discover
Europe Together Finding Harmony in Differences - EUROPE'S FRIENDS", a strategic consortium
project of Erasmus Programme with aim to develop students' competences by combining formal and non
-formal education. For this project an online guide has been created containig informationabout
UNESCO World Heritage sites in Romania.
The Romanian - UNESCO Heritage is available on project website www.europesfriends.com
with mimic - gesture language and available in both English and Romanian version.
The evaluation committee appreciated the educational relevance of the project outcome for the
educational unit, the transferability, the practical character (the utility of the educational outcome), the
value and the quality of presentation as well as educational relevance, obtaining a well deserved place
1st at this competition from 128 products.
Minea Alexandru, elev în clasa a VII-a A al Şcolii Profesionale
Speciale pentru Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”, a reprezentat şcoala la
faza naţională a competiţiei “Made for Europe”, care s-a desfăşurat la Cluj,

competiţie care valorizează şi promovează produsele realizate în cadrul
proiectelor finanţate prin programele europene.
Produsul cu care a participat Alex, la a XII-a ediţie a Concursului
Naţional “Made for Europe” a fost realizat în cadrul proiectului „Let’s
Discover Europe Together Finding Harmony in Differencies –
EUROPE’S FRIENDS” un proiect de parteneriat strategic din cadrul
Programului Erasmus+ care are ca obiectiv dezvoltarea competențelor

elevilor prin îmbinarea educației formale cu cea nonformală. În cadrul
acestui proiect a fost creat un ghid online care conţine informaţii despre monumentele aflate în
Patrimoniul UNESCO din România.
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Ghidul se adresează tuturor celor interesaţi să afle cât mai
multe despre ţara noastră, români, străini din Uniunea Europeană,
persoane cu dizabilităţi şi reprezintă o promovare a României în
Europa. Materialul realizat este o reală sursă educațională deschisă
pentru părinți, elevi și profesori. În demersul educativ ghidul poate fi
integrat cu succes în cadrul orelor de geografie, istorie, arte dar şi în
orele de consiliere şi orientare fiind un material atractiv şi uşor de
folosit.
Ghidul România – Patrimoniul UNESCO poate fi utilizat
oricând

şi

se

găseşte

postat

pe

site-ul

proiectului

www.europesfriends.com fiind disponibil atât în limba engleză, limba
română, cât şi în limbaj mimico-gestual.

Comisia de jurizare a apreciat relevanţa educaţională a produsului realizat în cadrul proiectului
pentru unitatea de învăţământ, transferabilitatea, caracterul practic, caracterul valorizator al acestui
produs și calitatea prezentării, obţinând un bine meritat loc I la această competiţie unde au fost
prezentate 128 de produse.
Alex, în calitate de reprezentant al României în cadrul proiectului „Let’s Discover Europe
Together Finding Harmony in Differencies – EUROPE’S FRIENDS”, a reuşit să prezinte atractiv şi
interactiv Ghidul România – Patrimoniul UNESCO, promovând astfel valorile ţării noastre.

**************************************************************
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Creative methods in the education of children with autism
Metode creative în educația copiilor cu autism
Special Education Maria PACHIŢA TUTULAN
School of Inclusive Education,
Buzau, Romania
In autistic spectrum disorders, the main areas affected are: communication and language,
socialization and behavior. In this context, effective intervention needs to address each of these areas. In
general, the objectives of social groups are to practice the greeting on arrival and departure,
understanding/ generalizing and conducting primate instructions, receiving individual or collective
instructions, doing activities with other children, engaging in interactive games, initiating
communication, development of the ability to expect a turn in a game, learning functional gestures in
order to communicate, encouraging visual contact between children and therapists, developing the skills
of imitation learning, we found it opportune to perform extracurricular activities in partnership: classes
of children with severe deficiency and classes with children with moderate and mild impairment or with

children from other schools.
The most recent example in this approach is the Halloween or Pumpkin Feast, as we have
called it with the children from three classes.
În tulburarea de spectru autist (TSA),
principalele arii afectate sunt: comunicarea și
limbajul, socializarea si comportamentul. În acest
context, este necesar ca o intervenție eficientă să se

adreseze fiecăreia dintre aceste arii.
În

general,

obiectivele

grupurilor

de

socializare fiind acelea de exersare a salutului la
venire și la plecare, înțelegerea/ generalizarea și
efectuarea intrucțiunilor primate, de receptare a
unor instrucțiuni individuale sau colective, realizarea de activități împreună cu ceilalți copii, implicarea
în jocuri interactive, inițierea comunicării, dezvoltarea capacității de a-și aștepta rândul într-un joc,

învățarea unor gesturi funcționale cu scopul de a comunica, încurajarea contactului vizual între copii și
cu terapeuții, dezvoltarea abilităților de învățare prin imitare, am regăsit ca fiind oportună realizarea
activităților extracurriculare în parteneriat: clase de copii cu deficiență sevară și clase cu copii cu
deficiență moderată și ușoară.
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Cel mai recent exemplu cu care dorim să venim în sprijinul acestei abordări este activitatea organizată
de Halloween sau Sărbătoarea Dovlecelului, cum am numit-o noi împreună cu copiii celor 3 clase
implicate.
Halloween este o sărbătoare care a început să atragă din ce în ce mai mulţi simpatizanţi români,
deşi nu face parte din tradiţiile noastre. Cu toate acestea o mare parte a poporului nostru a acceptat
această sărbătoare “împrumutată”, considerând-o un prilej pentru o petrecere mai neobişnuită, un fel de
“bal mascat”.
Mergând pe aceeaşi premisă, am fructificat orice prilej care îi face pe ei, elevii din clasa a VIII a

B, să fie împreună, să încerce să socializeze, să experimenteze lucruri cu totul noi şi am sărbătorit şi noi
la şcoală Halloween-ul. Deşi sunt copii cu nevoie speciale, clasicul dovleac scobit şi decupat astfel încât
să aibă o faţă de sperietoare a devenit prietenul lor pentru această zi. Dovleacul a fost prezent la
petrecerea noastră „într-un mod activ” prin lumina care ieşea prin orificiile sculptate, lumină dată de
lumânărica din interior. Întreaga atmosferă de sărbătoare s-a reflectat şi în decoraţiunile cu dovleci de la
fereastră şi de la tablă.
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De asemenea, fiecare copil, deşi cu nevoie speciale, a îmbrăţişat
ideea de a se costuma în diferite personaje sau în culori vii – a
fost prima lor experienţă de acest fel. Astfel, Octavian a fost
motănel, cu urechiuşe şi codiţă pe care Cosmin le privea prin
ochelarii giganţi. Alexandra s-a costumat cu peruca neagră afro dansând pe melodiile care au întregit
atmosfera de sărbătoare. Lămâița, după ce s-a costumat tot în pisicuţă, şi-a dorit peruca verde astfel încât
să aibă o costumaţie mai veselă, mai colorată decât colega sa, Alexandra. În ton cu copiii, şi noi, cadrele
didactice, am îmbrăcat costume cu o perucă colorată, astfel încât să le putem arăta copiilor importanţa
interacțiunii, a comunicării și a socializării în orice context.

Dacă pentru a se costuma şi a dansa nu au avut nevoie de prea mult ajutor, când a venit
momentul colorării imaginilor cu dovleci, ajutorul colegilor din clasele mai mari a fost foarte apreciat.
Astfel, împreună cu aceştia au putut finaliza planşele cu dovleci, ocazie cu care şi-au putut lărgi grupul
de socializare şi au putut experimenta lucrul în echipă cu copii mai mari.
Aşadar, ţinând cont de cât de mult le-a plăcut această interacţiune cu ocazia Halloween-ului,
aşteptăm cu mare drag fiecare sărbătoare, fiecare prilej care le oferă elevilor ocazia să interacţioneze întrun mod diferit, unic şi să experimenteze lucruri noi.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord., (2008), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi
2. Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
3. Ştefan, Mircea (2006), Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti
4. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea
procesului de învățământ
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PROIECT „ÎNVĂŢARE ACTIVĂ”
Prof. Aurelia VĂDUVA
Prof. Cristina-Teodora BUICĂ
Colegiul Tehnic „Carol I”,
Bucureşti, România
Summary
The Technical College “Carol I”, Bucharest, carried out the mobility project, ACTIVE
LEARNING, between 3rd August2015 and 2nd August2016. This took place within Erasmus+ Program,
the action key KA1, school education, staff mobility in the field of education.
By implementing this project, we received the answer to the need of acquiring the modern
teaching methods and classroom management in order to create an active and efficient educational
system.
The objectives of the project have been fulfilled with the participation of 5 teachers at the two

training streams which corresponded through content to the identified training needs.; valuing all the
competences and the knowledge acquired during the mobility program; improving teachers’ skills in
training in order to motivate students and devise more attractive lessons ; increasing the quality of the
teaching process in accordance with the students’ needs; developing the English linguistic competences
for the participants in the mobility program.
The first training course Fundamental Know - How For Effective Teaching, was held in Madrid,
Spain. The organizer was NGO Motivated Learning for Everyone, Bulgaria. The knowledge gained
aimed at the fundamentals, the principles and the techniques of active learning, learning styles,
interdisciplinary approaches, teaching strategies, cooperative learning and creative learning.
The second course, Enhance Technical and Vocational Education was organized by the national
and international training center Eekhoutcentrum in Bruges, Belgium. The topics addressed were:
motivating students, classroom management, strategies to improve quality of school education,
designing lessons in technical education, cooperation between school and several economical agents.
The results are: acquiring new skills, attitudes and values in teaching by teachers, motivating
students to active learning, the transfer of skills from trained teachers to other teachers and an efficient
training to ensure the effective integration of students on the European labor market. The impact was
positive on the teachers and the students directly and indirectly on parents and the local community.
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Colegiul Tehnic „Carol I”, București, a derulat în perioada 03.08.2015-02.08.2016, proiectul de
mobilitate, "ÎNVĂȚARE ACTIVĂ", desfășurat în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie K1,
educație școlară, mobilitatea personalului din domeniul învățământului. Proiectul a fost finanțat de
Comisia Europeană prin Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formarii
Profesionale, nr. contract 2015-1-RO01-KA101-014224.
Echipa managerială prin Planul de Dezvoltare Europeană şi-a propus creșterea dimensiunii
europene în formarea profesională inițiala şi continuă, pentru a facilita şi promova mobilitatea şi
dezvoltarea de parteneriate vizând îmbunătățirea imaginii şcolii context european. De asemenea, şcoala
promovează valorile naționale şi europene, educația pentru cetățenie europeană, dimensiunea europeana
în educație şi managementul calităţii. Misiunea școlii este de a transforma unitatea de învățământ într-o
școală europeană.
Implementarea proiectului a răspuns nevoii de cunoaștere a metodelor de predare moderne, de
management al clasei pentru realizarea unui învățământ activ şi eficient.
Obiectivele proiectului au fost atinse prin participarea a câte 5 profesori la cele două fluxuri de
formare care au corespuns prin conținut nevoilor de formare identificate; valorizarea tuturor
competentelor şi cunoștințelor dobândite în timpul mobilităților; îmbunătățirea competentelor de predare
ale profesorilor pentru motivarea elevilor şi realizarea unor ore mai atractive pentru elevi; creșterea
calităţii activității de predare în concordanţă cu nevoile acestora; dezvoltarea competentelor lingvistice
de limba engleză pentru participanții la mobilităţi.
Organizațiile implicate în proiect au fost: Colegiul Tehnic „Carol I” ca beneficiar direct al
proiectului şi ca organizație de trimitere a profesorilor în mobilităţi, Centrul de formare națională şi
internațională Eekhoutcentrum şi NGO "Motivated Learning for Everyone" ca organizații de primire şi
furnizori de cursuri de formare. ANPCDEFP ca facilitator la alternative europene de învățare.

Proiectul a fost conceput în trei etape. Prima etapăa a cuprins perioada de pregătire, în care au
fost selectați profesorii pentru realizarea celor 10 mobilităţi aprobate, 5 pentru fiecare flux, au fost
derulate activităţi de pregătire lingvistică de limba engleză, culturală şi pedagogica şi s-a asigurat
pregătirea logistică. Profesorii selectați au provenit din arii curriculare diferite, profesori titulari, adepţi
ai principiului de long life learning, cu bune cunoștințe de management educațional şi de limba engleză, ,
de utilizare a calculatorului şi cu competenţe organizatorice.
A doua etapă a cuprins derularea celor doua fluxuri de mobilitate. Primul curs de formare
Fundamental Know - How For Effective Teaching (16-25 noiembrie 2015) s-a desfășurat în Madrid,

Spania. Organizator a fost NGO Motivated Learning for Everyone, Bulgaria. Cunoștințele dobândite au
vizat fundamentele, principiile şi tehnicile învățării active, stilurile de învățare, demersuri
interdisciplinare, strategii de predare, învățarea prin cooperare şi învățarea creativă.
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Al doilea curs, Enhance Technical and Vocational Education (29 februarie-04 martie2016) a fost

organizat de Centrul de formare națională şi internațională Eekhoutcentrum, în Bruges, Belgia.
Temele abordate au fost: motivarea elevilor, managementul clasei, definirea strategiilor de
îmbunătățire a calităţii educaționale a şcolii, proiectarea de lecții în învățământul tehnic, cooperarea între
școală şi agenți economici.
Au fost vizitate şcoli cu profil tehnic din regiune; s-a participat la o întâlnire cu responsabili ai
învățământului tehnic care au vorbit despre conceptul de "in-company classes", despre experiența
învățământului dual din Belgia. Acest curs a venit în întâmpinarea nevoii de a găsi metode prin care să-i
motivăm pe elevi să opteze pentru învățământul tehnic, să înveţe şi să dobândească mai ușor competente

practice. Profesorii participanți şi-au îmbogățit portofoliul personal cu Documentul de mobilitate
consemnat în CV-ul Europass

A treia etapă a cuprins derularea activităților de transfer de competenţe dobândite de către
profesorii participanți către ceilalți profesori, diseminarea rezultatelor, a întocmirii rapoartelor finale.
Rezultatele obținute sunt dobândirea de noi competenţe, atitudini şi valori în predare de către
profesori, motivarea elevilor pentru învăţarea activă, transferul de competente de la profesorii formați
către ceilalți profesori şi o instruire eficientă care să asigure integrarea elevilor pe piața forței de muncă

europeană. Impactul a fost pozitiv, direct asupra profesorilor şi elevilor şi indirect asupra părinților şi a
comunității locale.
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Echipa de implementare consideră că prin Proiectul "Învățare activă" s-a făcut un prim pas în
dezvoltarea dimensiunii europene din punct de vedere al competitivității în domeniul educației.
S-a început astfel crearea unei imagini pro-europene a şcolii prin oferirea unui proces de
asigurare a calităţii în predare-învăţare-evaluare, la standarde europene pentru dobândirea de către elevii
noștri a competentelor cheie.
Raportul de impact realizat in urma studiului de impact asupra metodelor moderne la care au
participat 90% din profesorii unitarii, evidențiază efectele asupra profesorilor şi elevilor. Raportul poate
fi consultat la adresa http://media.wix.com/ugd/6233ec_b830977d92de4b04bac9c8136b1b9623.pdf
Colegii din școală au beneficiat de activităţi de multiplicare în cadrul cărora s-au prezentat şi
avantajele participării la cursuri internaționale.
Impactul asupra elevilor a fost unul pozitiv cu efecte asupra dezvoltării competenţelor de lucru în
echipă, motivația pentru studiu, îmbogățirii cunoștințelor despre elevi din alte ţări şi sisteme educative,
creșterea stimei de sine.
Prin activitățile de diseminare desfășurate la nivel de sector şi municipal s-a constatat o mai mare
popularitate a şcolii în cadrul unităţilor de profil, un interes ridicat pentru proiectul nostru manifestat de
colegi din alte şcoli care au fost încurajați si impulsionați sa dezvolte proiecte similare. Difuzarea si
exploatarea rezultatelor obținute atât la nivelul unităţii cât şi colegilor din alte şcoli au contribuit la
creșterea efectului anticipat inițial al activităților realizate în cadrul proiectului.

**************************************************************
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CUNOAȘTERE ȘI ADAPTABILITATE~ CONSENS EUROPEAN
Prof. Constanța CANELEA
Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Periş, Romania
Summary
With a distinct history, Romania is a treasure of culture, art, tradition and natural beauty. It is our

duty to capitalize on the specificity of the area, to promote the mysterious realm where we live. Parks
and nature reserves, mountain peaks, caves, lakes, springs, waterfalls, rivers, secular forests, fortresses
and ruins, monasteries, churches, ethnographic complexes, monuments, museums and memorial houses
etc. "What beautiful places we have in the country and I did not know ..." This is the reaction of people
to the beauties of Romania.
This project aims to promote the national - spiritual, cultural, traditional values among the pupils
and teachers from SCUOLA MADONNA DELLA NEVE, as part of Romania's knowledge program,
which they held on 19/22 March 2019. It is the tradition of this private schools near the Italian city of

Brescia, that each generation at the end of the gymnasium cycle to visit a European country for the
purpose of exploiting the historical, cultural-spiritual wealth and natural beauty.
The project aims to encourage students, as well as teachers, to promote the school from which they
come, extracurricular activities carried out, to become aware of the role of education received in school.

Argument:

În contextul social contemporan, educației i se acordă din ce în ce mai puțină atenție, iar cultura și
valorile naționale sunt neglijate aproape în totalitate. Acest proiect își propune promovarea valorilor
naționale - spirituale, culturale, tradiționale în rândul elevilor și cadrelor didactice de la SCUOLA
MADONNA DELLA NEVE, în cadrul programului de cunoastere a României pe care l-au
desfășurat în perioada 19/22 martie 2019.
Obiectivul general/Scopul:
Conștientizarea statutului de purtători și promotori ai valorilor și tradițiilor naționale în rândul

elevilor și cadrelor didactice în context european.
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Obiective specifice:



Cunoașterea simbolurilor naționale (steag, stemă) și a semnificațiilor acestora de către elevii și

cadrele didactice;


Realizarea unui schimb de experienţă între dascăli prin prezentarea școlilor;

Promovarea rezultatelor valoroase ale elevilor/cadrelor didactice în spaţiul şcolilor şi în cel al
comunităţilor din care fac parte.
Grupul ţintă:


120 elevi din Italia;



35 elevi cu CES de la CȘEI Periș;

Cadre didactice : directori, profesori, instructori.
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR
Nr.
crt.

Locul de
desfășurare

Tema
activității

Modalități de realizare

Data/
Perioada

1.

CȘEI Periș

Pregătirea și
lansarea
proiectului

- Definitivarea calendarului
activităților;
- Organizarea grupelor de lucru
- Pregătirea unor cadouri cu insemne
tradiționale românesti

14.0320.03.2019

2.

CȘEI Periș
Sala de sport
a comunei

”Să ne
cunoaștem
valorile
naționale”

- Workshop-uri în context formal și
nonformal;
- Relizarea unei prezentări tematice în
PPT;
- Dansuri populare romanești
- Hit-uri din Italia

22.03.2019

3.

Terenul de
fotbal

”Meci de fotbal
amical”

- Desfășurarea meciului și premierea
tuturor elevilor și cadrelor didactice

22.03.2019

4.

CȘEI Periș

”Consens
european”

- Activități de diseminare
-Expoziții de fotografii, lucrări practice

01.04.2019

Modalităţi de monitorizare şi evaluare:


Autoevaluare realizată de echipa de implementare;



Numărul efectiv de participanți la activittăți;



Expoziții, fotografii, prezentări în cadrul Cercurilor Pedagogice.
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l2016-FR01-KA201-023921

,,CAP SUR L'ECOLE INCLUSIVE EN EUROPE”
PROIECT ERASMUS+

Prof. Aurora LEFTER
Prof. Ioana CHERCIU
Prof. Petronela BERNOVICI
Prof. Daniela IONESCU
director C.S.E.I. ”Elena Doamna” Focșani, România
Titlul proiectului: CAP sur l' Ecole Inclusive en Eur ope




Finanțator: Eur opean Commision



Program de finanțare: Erasmus + KA2



Valoarea totală a proiectului: 302.284 eur o



Tipul proiectului: Par tener iat str ategic în domeniul educaţiei şcolar e



Codul de identificare al proiectului: 2016-1-FR01-KA201-023921



Perioada de implementare: 36 luni (01.09.2016-31.08.2019)



Beneficiar: Association pour Adultes et J eunes Handicapés (Cahor s, Fr anţa)

Parteneri:


Groupe Scolaire Jean Calvet (Cahors, Franţa),



Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social (IFRASS – Toulouse, Franţa),



Istituto Comprensivo „Cecrope Barilli” Di Montechiarugolo (Basilicagoiano, Italia)



Agrupamento de Escolas João de Deus (Faro, Portugalia)



Omnes Pro Uno - Associação de Solidariedade Social do Algarve (Faro, Portugalia)



Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym (Varşovia, Polonia)



Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Elena
Doamna” (Focşani, România)




Collège Saint Guibert (Gembloux, Belgia)
1st Gymnasium Kamaterou (Agioi Anargyroi –
Kamatero, Grecia)
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Contextul proiectului

Proiectul intitulat „Cap sur l'école inclusive en Europe” s-a născut din constatarea, de multe ori
împărtășită, că formarea profesorilor era deseori insuficientă pentru elevii cu C.E.S. atunci când
mijloacele folosite pentru a răspunde provocării incluziunii, deși importante, erau lipsite de eficientă,
datorită lipsei unei sinergii între actorii educației şi cei din mediul medico-social.
În acest sens, 10 parteneri din 7 țări europene s-au reunit după criterii de motivație, de
complementaritate şi diversitate pentru a construi un modul de formare pentru profesorii care primesc
elevi cu C.E.S. în clasele lor.

74

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

74

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Acest parteneriat reunește asociații care lucrează în domeniul handicapului, organisme de

formare a profesorilor, instituții şcolare integratoare sau speciale. Toate aceste structuri sunt implicate în
diferite nivele în incluziunea și integrarea școlară.
Priorități europene vizate
educaţie, formare şi incluziune pentru tineri
sprijinirea şcolilor pentru lupta împotriva abandonului şcolar şi problemelor cu care se confruntă
elevii din grupuri dezavantajate pentru facilitarea accesului la educaţie
consolidarea profilului profesiei didactice
Tematica proiectului
dizabilitate – nevoi specifice
incluziune şi egalitate de șanse
creșterea calității educației şcolare
Beneficiari direcți
organizațiile participante şi alte instituții şcolare incluzive, care vor dispune de un instrument ușor de
folosit care va răspunde unor nevoi educaționale mai puţin satisfăcute în prezent şi astfel vor îmbunătăți
eficiența activităţii proprii;
cadrele didactice participante la activităţile proiectului, care îşi vor dezvolta competențele de elaborare
şi utilizare a metodologiei didactice centrate pe nevoile specifice ale elevilor cu CES.
Beneficiari indirecți
elevii cu C.E.S., cărora le vor fi propuse metode de învăţare şi de evaluare adaptate nevoilor lor;

profesorii care lucrează cu copiii cu C.E.S., care vor dispune de instrumente pedagogice
corespunzătoare pentru a răspunde provocării incluziunii;
echipa interdisciplinară: promovarea lucrului în echipă va crea o sinergie între specialiști. O mai bună
evaluare a capacităților cognitive şi a competențelor acestor elevi, precum şi un plan de progres mai bine
formulat ar putea rezulta din această cooperare;
elevii claselor în care vor fi copiii cu C.E.S. vor învăța toleranța şi respectarea diferențelor - ceea ce
face parte din recomandările metodologiei propuse prin proiect; având aceste principii, elevii vor fi mai

bine pregătiți pentru a rezista tentațiilor de xenofobie şi de rasism de care suferă societatea noastră.
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Obiectivele proiectului
Proiectul Erasmus+ „Cap sur l’école inclusive en Europe” are drept obiectiv să pună la dispoziția
profesorilor şi a personalului care se ocupă de persoanele cu dizabilități instrumente educative şi
propuneri de organizare a unor activități care să faciliteze şi să optimizeze primirea şi învățarea elevilor
cu cerințe educative speciale (C.E.S.) în clasele normale.
Resurse dezvoltate prin proiect
1. Modul de formare a cadrelor didactice pentru educația incluzivă
Un modul de formare a cărui logică răspunde la o progresivitate a acțiunilor educative, care se
structurează în 3 secțiuni:
secțiunea de definire şi delimitări conceptuale: este vor ba de a încadr a sensul pe car e vr em să îl
dăm termenului incluziune, evitând cele 2 capcane care ar fi asimilarea forțată care să conducă la un
impas educaţional sau, dimpotrivă, o exagerare a dificultăților studentului care duc la îngrijirea lui în
structurile specializate.
secțiunea de activităţi didactice; aceasta se r efer ă la instaur ar ea în clasă a unui climat pașnic,
favorabil învățării. Pentru acest lucru ar trebui să liniștim elevii cu C.E.S. şi pe colegii lor de clasă, pe
profesorii care au grijă de acești elevi, pe părinţii lor şi pe părinţii altor elevi.
secțiunea de educaţie şi evaluare este par tea cea mai consistentă a modulului. Fiecare modul este
susținut de fișe – resurse care pot fi descărcate, care se referă la materialul existent, identifică nevoile
educative, trasează evoluția acestora şi conturează perspective.
2. Fișe psihopedagogice pentru elevii cu dificultăți de învăţare
Aceste fișe, în strânsă legătură cu modulul, constituie o producție separată, în măsura în care ele
vor fi utilizate pentru elevii cu C.E.S. dar şi pentru elevi cu eșec şcolar sau care prezintă dificultăți de
învăţare. Acest produs va fi într-o perpetuă dezvoltare din perspectiva perenizării proiectului.
3. Ghid de bune practici pentru incluziunea educaţională a copiilor cu CES
Dintre fișele resursă vor fi selecționate cele care descriu bunele practici în materie de organizare,
de evaluare, de pedagogie sau de activităţi care vizează schimbarea opiniei despre handicap. Această
selecție va constitui o culegere de bune practici care va putea fi consultată şi descărcată.

Informații suplimentare: www.ecoleinclusiveeurope.eu

**************************************************************
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l2016-FR01-KA201-023921

Diseminare

,,CAP SUR L'ECOLE INCLUSIVE EN EUROPE”
PROIECT ERASMUS+
Prof. Ioana CHERCIU
director C.S.E.I. ”Elena Doamna” Focșani, România
Miercuri, 5 decembrie 2018, echipa de implementare a proiectului Erasmus+ ,,CAP SUR L'ECOLE
INCLUSIVE EN EUROPE” a desfășurat o activitate de diseminare a proiectului, la Institutul Francez
din Iași, întâlnir e în cadr ul căr eia au fost pr ezentate infor mații despr e obiectivele, par tener ii,

activitățile și mobilitățile transnaționale derulate în cadrul proiectului.

La activitate au participat profesori de la C.S.E.I. ”Elena Doamna” din Focșani, de la Liceul Special
”Moldova” din Tg. Frumos și de la Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu”, școli speciale pentru
elevi cu dizabilități senzoriale de văz, respectiv de auz. După vizita celor două școli partenere, profesorii

din cele trei școli au participat la Institutul Francez din Iași la activitatea propriu-zisă de diseminare.
Activitatea a fost deschisă de directorul Institutului Francez, Vincent Lorenzini, care a arătat importanța

proiectelor Erasmus + în educația școlară, cu atât mai mult în domeniul educației incluzive și a felicitat
echipa de proiect pentru ideea diseminării proiectului în acest spațiu, având în vedere că promotorul
proiectului este o asociație franceză. Directorul de formare al Institutului Francez, d-na Iolanda Vasiliu a
apreciat interesul manifestat de colegii din Iași pentru problematica proiectului, incluziunea școlară.
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D-na Lefter Aurora, inspector școlar pentr u învățământ special și special integr at, ISJ

Vrancea și coordonator proiect a făcut o prezentare generală a proiectului ,,Cap sur l'ecole inclusive en
Europe”, arătând produsele intelectuale rezultate în activitatea proiectului până la această dată și
realizările așteptate până la finalizarea proiectului în mai 2019. De asemenea, a fost prezentat site-ul
proiectului și modalitatea de accesare a acestuia în fiecare limbă a partenerilor din proiect.

Activitatea s-a finalizat cu o sesiune de dezbateri privind perspectivele educației incluzive în
România în raport cu practicile incluzive de la nivel european. Cadrele didactice din învățământul
special din Iași s-au arătat interesate de rezultatele acestui proiect, de modulul de formare pentru
profesorii care lucrează cu elevii cu dizabilități, modul care ar asigura specializarea și abilitarea acestora
în activitatea efectivă, prin individualizarea și personalizarea procesului didactic în funcție de
particularitățile individuale ale copiilor cu dizabilități. De asemenea, întâlnirea de la Institutul Francez
din Iași a reprezentat o provocare pentru toți participanții la dezbatere de a identifica noi soluții viabile
privind egalitatea de șanse în educație pentru copiii cu dizabilități, asigurarea unei educații de calitate
pentru acești copii, dar și modalități de profesionalizare a cadrelor didactice care lucrează în
învățământul specializat sau de masă cu elevii cu CES.Opinia generală a tuturor celor prezenți a fost că,
proiectul ,,Cap sur l'ecole inclusive en Europe” este într-adevăr un proiect inovativ în domeniul educației
incluzive, cu rezultate notabile în domeniul incluziunii școlare și sociale, reprezentând în soluții reale
pentru o educație de calitate a copiilor cu dizabilități.

**************************************************************
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JOB-SHADOWING ACTIVITIES IN PORTUGAL
MOBILITATE DE JOB-SHADOWING ÎN PORTUGALIA,
ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+
"GO WORK"
Prof. Elena CIMPOEȘU
Prof. Stelian SOLOMON
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”
București, România

The major objective of the pr oject entitled “GOod students, Good WORKers! The Vocational
Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for Social-Professional Insertion) - GO
WORK! “ is represented by the training/development of theoretical and practical competences in hearing
-impaired students, with a view to their social-professional insertion into the international labor market.

Job shadowing activities:
Presentation of participants and their accompanying persons;
Presentation of the receiving organization, the printing houses in Barcelos, where the activities will
be carried out, the team of specialists and the training tutor;
Presentation of the special education systems in the two countries, the vocational and technical
education, with a focus on the vocational training and the insertion on the job market of the students
and youth with disabilities.
Attendance of practical training activities: Teachers take part in trainings on the application and
observance of occupational safety norms during the activities specific to the job as „Offset Printer”,
identify the measures for prevention, alarm, intervention, evacuation and first aid.
Presentation of vocational fields in which hearing impaired persons work and of several examples of
professionally successful best practices
Presentations and practical activities to demonstrate the technological process for the high and deep
printing forms and the stages for the production of printing forms
Presentations and practical activities to demonstrate the technological process for serigraphy and
flexography and the production stages
Presentations and practical activities to demonstrate the technological process for heliogravure and
the production stages
Presentation of the control pattern
Round table: The employment system for persons with disabilities in the Barcelos region
Presentation: Ensuring quality education and initial and permanent training in Portugal, the
legislative and methodological framework, the involvement of social partners and community
representatives, both at system’s level and at provider’s level.
Round table: Skills needed for a young person to be a good worker in a printing house
Presentation: Importance of partnerships in the development and implementation of the mechanisms
and tools to ensure quality to the education and training systems in Portugal and Romania.
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MOBILITATE DE JOB-SHADOWING ÎN PORTUGALIA,
ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+
"GO WORK"
Prof. Elena CIMPOEȘU
Prof. Stelian SOLOMON
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”
București, România

Mobilitatea Erasmus+ reprezintă una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea și constituie
punctual de plecare atât spre dezvoltarea mea profesională cât și a competențelor transversale, lingvistice
și interculturale.
În cadrul mobilității din Portugalia au fost organizate sesiuni de discuții, de pregătire practică, de
workshop-uri și de abordări tehnice ale unor activități punctuale (procese tehnologice de imrimare,
reglarea mașinii în funcție de anumite specificații).
Pe lângă toate discuțiile tehnice, am vizitat Escola Agrupamente de
Barcelos, unde am asistat la ore și unde ne-am întalnit atât cu
directorul instituției cât si cu profesorii care predau in aceasta scoală.
În urma mobilității, mi-am dezvoltat competențele transversale, în
scopul unei mai bune sincronizări a activității agenților economici cu
activitatea școlii și a creșterii calității educației furnizate elevului. Am
dobândit cunoștințe tehnice specializate despre echipamentele și
procedurile moderne existete în fluxul de producție din domeniul
studiat, am dobândit competențe de predare-învățare-evaluare
profesionale raportate la realitatea tehnologică.
În prima zi ne-a fost prezentată organizația de primire, a echipei de specialiști din cadrul aesteia
și a tutorelui de practică. Am luat contact cu tipografiile unde mi-am desfășurat activitatea pe parcursul
celor două sătămâni de mobilitate, cu membrii echipei de
specialiști, cu regulamentul de ordine interioară și
orarul /programul de desfășurare a activităților.
In fiecare zi, am participat la activități de jobshadowing, am realizat prezentări și activități practice
specifice în tipografie. În urma participării la aceste
activități, de job-shadowing, mi-am îmbogățit nivelul de

pregătire teoretică și practică, mi-am dezvoltat noi
modalități de transmitere a informației.
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Am reușit să acumulez experiență internațională în domeniul cunoașterii psihopedagogice a
elevului dar și a cunoașterii în domeniul de interes "tipăritor offset", cât și să-mi dezvolt o serie de
aptitudini profesionale și personale.
La sfârşit de săptămâna s-au organizat ieşiri, vizite culturale prin care am descoperit minunatul
oraș Barcelos, de unde poți cumpăra orice: de la legume și fructe proaspete la ceramică, țesături specifice
zonei, articole de îmbrăcăminte și souveniruri. Cele mai căutate sunt cele ce au imaginea unui cocoș
falnic, viu colorat – Galo de Barcesol - ce pare a fi simbolul orașului și al provinciei. Aici ne-am intalnit
cu patru persoane deficiente de auz, venite in concediu din Madrid. A fost foarte interesant deoarce atât
eu cât și elevii am comunicat cu ei in limbajul semnelor, dar și în engleza. Pe lângă orașul Barcelos, am
mai vizitat renumit oraș Braga care are o arhitectură medievală influențată de stilurile gotic, baroc și
renascentist contopită într-un stil unic, fascinant, sobru și bogat ornamentat în același timp: stilul
mudéjar. Însă, cel mai spectaculos oraș pe care l-am vizitat, rămâne Porto, acest oraş portuar cufundat în
istorie şi tradiţii, centrul său istoric fiind
protejat de patrimoniul UNESCO.
La întoarcerea în școală, am utilizat
metodele și mijloacele alternative învățate în
cadrul mobilității, în activitatea de îmbinare
a teoriei cu practica elevilor, am aplicat
cunoștințele, metodele, strategiile de predare
-învățare evaluare corespunzătoare nivelului
profesional/vocațional

pe

care

le-am

dobândit în cadrul mobilității din companiile
din țările gazdă.
Programul Erasmus+ reprezintă un exercițiu de adaptare, integrare și învățare.
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SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ DESPRE INCLUZIUNE
ÎN MOBILITĂȚI ERASMUS+
Prof. Coca Marlena VASILIU
Prof. Daniela RĂDUCĂNESCU
Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” Iași , Romania

Summary:
The motto of the project is ‘We are less when we don’t include everyone’ as Global Human
Rights Advocate, Stuart Milk said. The necessity of this project has its origins in the need of
enhancing the motivation for learning In and About Diversity, in the social context Culture, History,
Economy of Europe and students' willingness to become more Active Citizens of European Future.
As Europe is multicultural, young people should be aware of diversities and have great respect for
them.

The project is focused on not just nation diversity, but also diversity of people, as individual
because it puts together people with SEN and without SEN. The need of educational and social inclusion
of vulnerable pupils who may feel themselves at the border of society is one of the priorities of all
European and national strategies.
***

Elevii cu dizabilități auditive ai Liceului Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” din Iași au fost

beneficiarii unor fructuoase schimburi de experianță, în cadrul proiectului Erasmus+ ”We are less when
we don`t include everyone”, pe parcursului anului școlar 2018-2019.
Proiectul derulează pe parcursul a doi ani, respectiv 2018-2020, coroborând efortul și experiența
a șase școli cu învățământ secundar din Italia, Turcia, Polonia, Bulgaria și România. Necesitatea acestui
proiect își are originile în nevoia de a spori motivația de învățare cu și despre diversitate, în actualul
context social marcat de culturalitatea, istoria și economia europeană. Miza proiectului este imprimarea
unui profil de cetățean activ la elevii din învățământul secundar, care provin din medii defavorizate.
Uniunea Europeană este dominată de multiculturalitate, fapt care impune astăzi o abordare tolerantă și
respectuoasă a diferențelor de opinie, de cultură, de viziune, bineînțeles în încercarea de a afla numitorul
comun pentru rezolvarea nevoilor/problemelor sociale sau individuale.
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Valoarea proiectului este cu atât mai sporită, cu cât în lista beneficiarilor schimburilor de

experiență se află copii defavorizați din motive diferite: medii de violență, familii monoparentale,
emigranți, copii cu nevoi educaționale speciale și copii cu dizabilități diferite. Activitățile proiectului
oferă șansa interacțiunii tuturor acestor categorii de elevi, în încercarea de a identifica soluții pentru
depășirea sau rezolvarea nevoilor personale în care se află fiecare. Elevii dobândesc prin aceste
experiențe un nivel ridicat de respect și formarea unei atitudini etice pozitive privind incluziunea socială
și educațională și acceptarea elevilor cu dizabilități ca parte a vieții umane reale.
Formarea și dezvoltarea competențelor lingvistice sunt susținute de provocarea de a folosi în
interacțiunea de grup din cadrul mobilităților a limbii engleze, a limbii materne și a limbajului mimicogestual specific elevilor cu dizabilități auditive. În cadrul întâlnirilor de până acum, majoritatea
profesorilor și elevilor participanți la mobilități au descărcat pe telefoane aplicația ”Spread the
sign”, folosind Google Store-ul, pentru a facilita comunicarea dintre elevii auzitori și elevii
surzi.
În cadrul primei mobilități din lista activităților din proiect, au participat 4 elevi ai Liceului
Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” din Iași. Tematica schimbului de bune practici din Livorno a
abordat incluziunea educațională și socială. Din prima zi a activităților stabilite pentru săptămâna de
schimb de experiență la școala din Livorno, Scuola Secondaria di 1° "G. Borsi", copiii au avut ocazia de
a interacționa cu tineri absolvenți, cu sindrom Down, implicați într-o mică afacere locală, din câștigul
căreia se întrețin. Elevii noștri au conștientizat astfel că inserția în câmpul muncii este posibilă, dincolo
de dizabilitate. Managerul intreprinderii în care erau angajați tinerii cu sindrom Down a demonstrat felul
în care aceștia performează, subliniind interesul și grija pe care comunitatea și autoritățile locale o
manifestă pentru a insera în câmpul muncii tinerii cu dizabilități.
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În cadrul celei de a doua mobilități, desfășurată în Bulgaria, la școala 54 SU St Ivan Rilski din

Sofia, au participat 5 elevi ai Liceului Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” din Iași. Tematica
schimbului de bune practici s-a axat pe managementul furiei și gestionarea situațiilor de criză/conflict.
Elevii au avut șansa de a dezbate despre bullying-ul din mediul școlar, căutând împreună soluții pentru a
gestiona și îndepărta efectele negative ale fenomenului. Intenția acestor discuții și jocuri a fost de a
dezvolta încrederea și stima de sine.
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A treia mobilitate în Turcia, la școala ULAMIS ORTAOKULU din Izmir, a oferit celor 5 elevi

participanți de la Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” din Iași o altă viziune a educației prin
activități de gamificare. Profesorii, elevii, părinții și membrii comunității locale (Primăria și
Inspectoratul Școlar din Seferihisar) au luat parte la discuții pe tema educației, a proiectelor de
dezvoltare școlară și comunitară, oferind astfel șansa schimburilor de experiență, de idei și principii,
precum și ilustrarea diferențelor și diversității culturale. Elevii au fost antrenați în activități interactive,
de tip ice-breaking, pentru cunoașterea reciprocă, apoi au colaborat cu elevii țărilor partenere participând
la un Târg turistic, lucrând la realizarea de produse handmade, care urmau a fi vândute în scop umanitar
în bazarul din Seferihisar.

Valorile adăugate ale acestor mobilități sunt legate de crearea unor medii de învățare incluzive,
prin strategii educaționale formale și nonformale, în spațiul școlilor gazdă și în afara lor. Beneficiarii
proietului au participat și la scurte vizite culturale realizate în împrejurimile școlilor partenere, stimulând
astfel interesul copiilor de a cunoaște culturi diferite, obiceiuri și abordări diferite ale Binelui,
Adevărului și Frumosului, cele trei valori universale pe care se fundamentează toate culturile și
ideologiile lumii.
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Îmbunătățirea competențelor digitale
Prof. Coca CODREANU
Școala Gimnazială nr.1 Tunari
Ilfov, Romania
The Leonardo da Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/229 project,funded by the European
Commission, involved the Ilfov County Scool Inspectorate, ALBAFOR Albano Lazio, Italy and the Scool
Inspectorate of Bucharest, Romania. Inspectors, staff from the sercices of inspectorates, executives,
methodologists from Ilfov county and Bucharest who use ICT in education and wuanted to acces new
ICT methods and techiques in education identified the need to impove and upgrade digital competences
to the Italian partner.
The purpose of the project is to improve the managemen of documents in the inspectorate-school
relationship, as to improve the digital techniques that can be applied in the attractiveness of lessons and
motivate students to learn. Mobility participants have carried out a series of mandatory activites:

Premability: general training, linguistic preparation and cultural and pedagogical training
During mobility:workshops, presentations, debates, round tables, nursing assistants, analyzes,
comparative analyzes between the education system in Romania and Italy, exchages of good practices
with education professionals from reception institutions in Italy.
Postmobility : preparing charts/tools/ procedures/articles, leaflets, agile, institutional capacity to
develop, develop, guide good practice on digital techniques used in clasroom activity.
Proiectul Leonardo da Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/229, finanțat de Comisia Europeană,

a implicat Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, România, ALBAFOR Albano Lazio, Italia și Inspectoratul
Școlar al Municipiului București, România.
Grupul țintă a fost constituit din inspectori, personal din servicii ale inspectoratelor, directori,
metodiști din Județul Ilfov și București ce utilizeaza TIC în educație și au dorit să acceseze metode și
tehnici noi de TIC în educație, identificate la partenerul italian. La nivelul acestui grup ținta de
profesionisti au fost identificat nevoia îmbunătățirii și actualizării competențelor digitale, știut fiind
faptul că acest domeniu are o dinamică deosebită și apar permanent softuri ce permit creșterea
performanțelor în actul educațional.
Proiectul a avut drept scop perfecționarea managementului documentelor în relația inspectorat-școli,
cât și perfecționarea tehnicilor digitale ce se pot aplica la clasă, pentru a crește atractivitatea lecțiilor și a
motiva elevii pentru învățare.
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Obiectivele specifice au vizat:












Optimizarea managementului documentelor între inspectorate și școlile din județul Ilfov și
Municipiul București
Pregătirea profesionala a inspectorilor, personalului din servicii ale inspectoratelor, directorilor,
metodiștilor din Județul Ilfov și București în sensul dobândirii de noi cunoștințe și formării de noi
competențe digitale
Identificarea elementelor comune/specifice privind integrarea elementelor digitale în lecțiile la clasa,
în rândul partenerilor proiectului
Formarea competențelor lingvistice in rândul inspectorilor, personalului din servicii ale
inspectoratelor, directorilor, metodiștilor din Județul Ilfov și București
S-au înregistrat o serie de rezultate ca urmare a impementării acestui proiect
Creșterea numărului de metode și tehnici IT noi asumate de personalul din educație;
Aplicarea la clasa a metodelor și tehnicilor asumate pentru creșterea motivației elevilor,
Managementul eficient al documentelor între instituțiile implicate în educație (inspectorate, școli)
Creșterea mobilității persoanelor pentru stagii de formare profesională continua pentru îmbunatatirea
atractiviății și calitații educației;
Creșterea de acțiuni specifice în colaborare cu partenerii în vederea unor viitoare proiecte comune.

Participanții la mobilitate au desfășurat o serie de activități obligatorii:
Premobilitate:

MODULUL I
Pregătire generală
Prezentarea Programului LLP, a programului LEONARDO da VINCI / mobilităti VETPRO, a
condițiilor naționale;
Prezentarea proiectului: obiectivele stagiului, responsabilitați, obligații ale participanților și
sancțiunile suportate în cazul nerespectării contractelor semnate, modalități de valorificare a
rezultatelor;
Prezentarea contractului încheiat intre ISJ și AN, a programului individual de formare, a bugetului
proiectului și a cheltuielilor;
Prezentarea elementelor din portofoliul Europass;
Prezentarea Mobility Tool.








MODULUL II
Pregătire lingvistică:
Limba italiană 40 ore, activitate desfașurată pentru îmbunatășirea competențelor lingvistice înainte
de mobilitate; participanții au urmat in cadrul organizației de trimitere ISJ Ilfov, un curs de pregătire
lingvistica de 40 ore. Pregătirea a vizat aprofundarea cunoștințelor deja existente cu accent pe
limbajul de specialitate-educație și au constat în rezolvarea de exerciții, teste scrise și orale,
conversații dirijate, dialoguri. Pregătirea lingvistică a asigurat participanților nivelul de competență,
minim A2, fiind asigurată din bugetul proiectului
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MODULUL III
Pregătirea culturală si pedagogică
Pregătirea culturală (in Italia, în cadrul vizitelor culturale din weekend); în cadrul orelor,
participanții au primit informații despre:
 Mediul cultural, istoria și geografia țării, orașului și regiunii țării gazda unde s-au desfășurat
mobilitățile;
 Personalitățile științifice, istorice, culturale recunoscute pe plan național și internațional ale
partenerului extern, istoria, tradițiile și obiceiurile specifice;
 Pregătirea pedagogică (în țară): în cadrul acestei pregătiri participanții au fost informați despre:
 Conduita socială și morală;
 Elementele de cultură organizațională din țara gazdă;
 Respectarea pe toata durata stagiului a orei de incepere a activitatilor și a programului de lucru
prezentat in cadrul modulului Pregatire generala;
 Asumarea unor responsabilități: activi, toleranți, spirit organizatoric, lucrul în echipa, relații de
comunicare interpersonală, respect pentru valorile partenerului extern, multiculturalismul,
multilingvismul etc.


In timpul mobiliții:
8 ore de activități zilnice, pe perioada a 10 zile lucrătoare: ateliere/workshop-uri, prezentari,
dezbateri, mese rotunde, asistențe la lecții, analize, analize comparative între sistemul de educație din
România și din Italia, schimburi de bune practici cu profesioniști în educație de la instituțiile de
primire din Italia;
Contacte cu elemente de cultură și civilizație locală;





Postmobilitate:
Completarea rapoartelor individuale Mobility Tool, anexe, declarații;
Elaborarea materialelor de diseminare ale proiectului: fișe/instrumente/proceduri, articole, pliante,
afișe, capacitatea instituțională de a dezvolta, elabora, implementa alte proiecte și programe
comunitare;
Elaborarea ghidului de bune practici pe problematica tehnicilor digitale utilizate în cadrul activitații
la clasă;
Participare la elaborarea și trimiterea raportului final la ANPCDEFP.







**************************************************************
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Stimularea inovației în domeniul pregătirii pre-vocaționale
a copiilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
PROGRAMUL“VETPRO” LEONARDO DA VINCI LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/162

Prof. Rodica COZMA
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov

Obiectivul principal al proiectului a fost formar ea în domeniul educaţiei speciale a 20 de
cadre didactice, inspectori, directori, formatori din judeţul Ilfov prin realizarea mobilităţii de 2 săptămâni
în Portugalia, în vederea creşterii calităţii activităţii didactice prin identificarea unor modele de bune
practici, instrumente de realizare a unui curriculum adaptat pentru profesionaliarea tinerilor cu cerinţe
educaţionale speciale, metode moderne de predare şi evaluare, modalităţi de integrare pe piaţa muncii a
absolvenţilor, măsuri de combatere a abandonului şcolar.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş şi organizaţia gazdă - A.F.P.D.M., au stabilit un
program bine structurat al experienţei de mobilitate, pliat pe obiectivele proiectului nostru, constând în
activităţi variate, desfăşurate sub forma de asistenţe la diferite activităţi, prezentări, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri în institutţi de profil din Montijo, astfel încât, ulterior s-a dovedit foarte eficient,
fără a fi nevoie de modificări sau ajustări.
Obiectivele proiectului au fost realizate în totalitate, având în vedere faptul că în urma participării
la stagiu, cele 20 de cadre didactice şi-au îmbunatatit competentele de utilizare a strategiilor si tehnicilor
moderne de predare - invatare, competentele de proiectare a activitatilor, a adaptarii si implementarii
curriculumului pentru formarea profesionala a elevilor / tinerilor cu dizabilitati. Rezultatele proiectului sau concretizat in realizarea unui ghid de bune practici, constituirea unui portofoliu pedagogic cu fise de
evaluare, proiecte didactice, programe de interventie personalizata.
In cadrul orelor de pregatire lingvistica, dar si in perioada mobilitatii, participanţii si-au imbunătăţit abilităţile de comunicare în limba engleză şi limba portugheză şi au stabilit contacte cu partenerii, în vederea comunicării ulterioare pe teme profesionale.
La finalul perioadei de mobilitate care s-a desfăşurat in intervalul 13-26 mai 2013, toţi cei 20 de
participanţi au obtinut Certificatul de Mobilitate EUROPASS, certificatul de pregătire lingvistică şi cer-

tificatul de participare emise de CŞEI Periş şi AFPDM
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Rezultate aşteptate:

17 participanti, cu atribuţii în activitatea de predare-învăţare-evaluare cu elevi cu dizabilităţi,



cu un nivel de expertiza imbunatatit, mai bune competente de specialitate, practicometodologice, psihorelationale si anume :
Identificarea competenţelor necesare unei persoane cu dizabilităţi pentru a ocupa un loc de munca în



domeniul serviciilor
Proiectarea unor activităţi educative care să sprijine dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome,



care sa armonizeze relatiile copilului cu dizabilitati cu sine, cu ceilalti şi cu mediul inconjurator
Elaborarea de măsuri concrete la nivelul şcolii de reducere a absenteismului şi de prevenire a



fenomenului de părăsire timpurie a şcolii
Proiectarea unor instrumente de evaluare psihopedagogica şi a achizitiilor scolare pe diferitele



domenii de dezvoltare personală
Proiectarea unor activitati de integrare sociala / joc de grup pentru dezvoltarea abilitatilor sociale la



copiii cu deficiente senzoriale multiple
Identificarea unor măsuri de reorganizare a spaţiului şcolar pentru transforma sala de clasă într-un



mediu adaptat pentru copiii cu ADHD
Elaborarea de instrumente specifice intervenţiei educaţional-terapeutice la copiii cu tulburari de



autism
Elaborarea unui program de consiliere a cadrelor didactice care să faciliteze prevenirea abandonul



şcolar la elevii/tinerii din familiile monoparentale sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate
3 participanti, cu atribuţii de îndrumare şi coordonare, cu un nivel de expertiza imbunatatit,



mai bune competențe de management educaţional, si anume :
Elaborarea unei grile de evaluare a nivelului de realizare al competenţelor în domeniu pregătirii



profesionale a elevilor cu dizabilităţi


Proiectarea de modalităţi specifice de monitorizare şi evaluare a implementării proiectelor educative.



Identificarea unor măsuri de reducere a absenteismului şi de prevenire a fenomenului de părăsire
timpurie a şcolii care se pot aplica la nivelul instituţiilor de coordonare şi monitorizare a activităţii
şcolare (Inspectoratul şcolar, CJRAE, Prefectură, Consiliul judeţean, Primărie etc)



Identificarea de măsuri de stimulare a agenţilor economici pentru realizarea de ateliere protejate



Elaborarea unui plan de acţiune privind depistarea şi diagnosticarea precoce a copiilor cu dizabilităţi

şi includerea acestora într-un sistem de intervenţie timpurie
Proiectarea unor modalităţi specifice de monitorizare şi evaluare a desfăşurării activităţilor de



formare a abilităţilor sociale la elevii cu dizabilităţi
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Proiectarea de măsuri pe termen scurt şi mediu care să fie incluse într-o strategie de sensibilizare şi



implicare a autorităţilor publice locale în vederea creşterii investiţiilor în propriile spaţii şcolare astfel
încât acestea să devină accesibile tuturor, pentru transformarea unităţilor de învăţământ în şcoli
deschise şi incluzive
Proiectarea unei campanie de sensibilizare a opiniei publice în domeniul copiilor cu autism şi



elaborarea unui program derulat împreună cu organizaţiile nonguvernamentale de pe raza judeţului
pentru integrarea şcolară cu succes a copiilor cu autism.
Elaborarea, în colaborare cu alte instituţii de la nivel local (primăriile, Direcţia pentru protecţia



copilului, Consiliul judeţean, Poliţia etc) a unei strategii judeţene de prevenire a abandonului şcolar
la elevii/tinerii din familiile monoparentale sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate.
Rezultate fizice:
17 participanţi, cu atr ibuţii în activitatea de pr edar e-învăţare-evaluare cu elevi cu dizabilităţi, vor



elabora pe parcursul stagiului mai multe materiale specifice activităţii cu elevii cu CES si anume:
Inventarul competenţelor şi profilul persoanei cu dizabilităţi care poate ocupa un loc de muncă în



domeniul serviciilor
Proiectul unei activităţi educative care să armonizeze relaţiile copilului cu dizabilităţi cu sine, cu



ceilalti şi cu mediul înconjurator
Plan de măsuri la nivelul şcolii de reducere a absenteismului şi de prevenire a fenomenului de



părăsire timpurie a şcolii, inclusiv la elevii/tinerii din familiile monoparentale sau cu părinţi aflaţi la
muncă în străinătate
Set de instrumente de evaluare psihopedagogica şi a achizitiilor scolare pe diferitele domenii de



dezvoltare personală
Proiectul unei activităţi de integrare sociala / joc de grup pentru dezvoltarea abilitatilor sociale la



copiii cu deficiente senzoriale multiplePlan de măsuri necesare reorganizaării spaţiului şcolar pentru
a transforma sala de clasă într-un mediu adaptat pentru copiii cu ADHD


Plan de intervenţie personalizat specific activităţii cu copii cu autism



3 participanti, cu atr ibuţii de îndr umar e şi coor donar e vor elabor a pe par cur sul stagiului mai
multe materiale specifice activităţii de monitorizare şi coordonare a activităţii cu elevii cu CES si

anume:
Grilă de evaluare a nivelului de formare al competenţelor în domeniul pregătirii profesionale a



elevilor cu dizabilităţi
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Plan de monitorizare şi evaluare a implementării proiectelor educative.



Strategie la nivel judeţean de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, inclusiv la elevii/
tinerii din familiile monoparentale sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate



Plan de măsuri pentru stimularea agenţilor economici în vederea realizării de ateliere protejate



Strategie judeţeană privind depistarea şi diagnosticarea precoce a copiilor cu dizabilităţi şi includerea
acestora într-un sistem de intervenţie timpurie
Plan de măsuri privind accesibilizarea tuturor spaţiilor şcolare din judeţul Ilfov şi transformarea



unităţilor de învăţământ în şcoli deschise, incluzive
Proiect-cadru de parteneriat al ISJ Ilfov cu organizaţii nonguvernamentale pentru şcolarizarea



copiilor cu autism
Utilizarea rezultatelor:
Desfăşurarea unor sesiuni de formare în domeniul proiectului cu celelalte cadre didactice din judeţ



care activează în educaţia specială
Integrarea strategiilor si metodelor de interventie explorate in cadrul organizatiilor gazda



in

programele de interventie elaborate la nivelul şcolii
Realizarea unui Ghid metodic "Strategii si tehnici de intervenţie pentru integrarea cu succes şcolară a



copiilor cu dizabilitati”, în care vor fi cuprinse instrumentele şi materiale didactice elaborate şi
exemplele de bună practică întâlnite la organizaţiile vizitate
Lecţii deschise susţinute de către participanţi la schimburile de experienţă şi cercurile pedagogice



desfăşurate nivel de judet .

Pentru realizarea diseminării s-a constituit un grup de lucru condus de directorul unităţii, care a
planificat, organizat şi monitorizat toate activităţile de diseminare. Cei 20 de participaţi la moblitate au
avut obligaţia de a organiza cel puţin o activitate de diseminare. Obiectivele principale urmărite pentru
aceste activităţi amintim mediatizarea oportunităţilor de desfăşurare a proiectelor VETPRO şi transferul
unor exemple de bune practici din domeniul educaţiei şi profesionalizării elevilor cu CES.
Grupul ţintă vizat este reprezentat de specialişti în domeniul educaţiei speciale şi a educaţiei
integrate, dar şi părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor. Încă de la început a fost organizat un panou pentru
afişaj Leonardo da Vinci unde au fost publicate şi reactualizate toate informaţiile utile. În prima

saptamână după mobilitate a fost organizata o întalnire între participanţi şi reprezentanţi ai ISJ Ilfov unde
au fost împărtaşite experienţele trăite şi s-au făcut informări asupra rezultatelor obținute.
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Tot atunci a fost organizat un consiliu profesoral la care au fost invitaţi reprezentanţi ai şcolilor
integratoare unde directorul unităţii a prezentat cele mai importante momente şi rezultate ale proiectului.
In 14 .06.2013 a fost organizat un cerc pedagogic la care au participat cadre didactice din mai multe
şcoli, părinti, reprezentanţi ai CJ Ilfov şi ISJ Ilfov, unde s-au realizat activităţi demonstrative şi s-au
prezentat noile metode de lucru identificate în Portugalia.
Pentru ca 8 dintre participanţi îşi desfaşoară activitatea în alte 6 şcoli din Ilfov ca profesori
itineranti, au organizat întâlniri cu profesorii din fiecare şcoala şi au prezentat cele mai importante
rezultate ale proiectului. În numărul din 16.08.2013 al ziarului oficial al CJ Ilfov „Viitorul ilfovean” a
apărut un articol scris de directorul unităţii în care prezintă principalele elemente ale proiectului şi modul
în care se vor implementa noile strategii în domeniul educaţiei speciale şi integrării profesionale al
tinerilor cu CES.
La consfătuirile din septembrie 2013 organizate de conducerea ISJ Ilfov cu directorii şcolilor din
Ilfov şi reprezentanți ai autorităţilor locale, inspectorul general a prezentat proiectul derulat, rezultatele
acestuia şi strategia la nivel județean de reducere a abandonului școlar și de stimulare a inserției socioprofesionale în rândul tinerilor cu CES. Toate informațiile pot fi văzute și pe site-ul proiectului
www.inovedperis.wordpress.com

**************************************************************
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"MOBILITĂȚI EUROPENE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE
ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ"

Prof. Marinela CULEA
Prof. Elisabeta Veronica BELOUS
Liceul Tehnologic Cezar Nicolau

Brănești, Ilfov, România
Summary:
The project European Mobility for Equal Opportunities in Initial Vocational Training responds
to the need to provide students with opportunities for learning from disadvantaged backgrounds (rural
and vulnerable groups) to acquire professional and personal skills to facilitate their integration into the
labor market, but also to improve the capacities and abilities of vet teachers in designing, organizing,
monitoring and evaluating student practical training activities. The project creates the opportunity for

the student participants to be trained in accordance with the European requirements in the field of
organic planting and food serving, to accumulate new knowledge, to develop specific skills and
transversal skills required by employers. another part gives vet teachers the opportunity to acquire new
knowledge and professional experience in a short time that will give students with whom they work a
plus of quality and instruction comparable to other European systems. The objectives of our project are:
1.Developing the knowledge, skills and competences of the student participants in the European
working contexts for equal opportunities and access to the labor market.
2. Forming and developing cross-cutting skills of student participants in order to facilitate adaptation to
different types of organizational cultures;
3.Supporting innovation and promoting quality in vocational training practices by knowing vet
discipline teachers of European vocational training systems, transfer of good practices and development
of working tools.
4. Improving communication skills in a European and cultural language for access to information,
optimal adaptation in a European work environment, enhanced mobility, understanding and developing
European identity.
5. Promoting international cooperation in education and training by creating new transnational
partnerships and deepening existing ones in order to increase the quality of initial vocational training
practices.
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Nr. proiectului: 2018-1-RO01-KA102-047398

Grup ţintă/ par tener i de pr imir e/ par tener inter mediar :
14 elevi de la calificarea Tehnician în agricultură, ciclul inferior al liceului, clasa a X-a -vor



desfășura stagiul în La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos din Granada, Spania
14 elevi de la calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, scoala profesională,



clasa a X-a vor desfășura stagiul în organizațiile de primire Hotel Abadia S.A. și Hotel Las Nleves,
din Granada, Spania
Scopul pr oiectului este pe de o par te ofer ir ea de sanse si opor tunitati de invatar e elevilor

proveniti din medii dezavantajate pentru dobandirea de competente profesionale si personale care sa le
faciliteze integrarea pe piata muncii, iar pe de alta parte imbunatatirea capacitatilor si abilitatilor
profesorilor de discipline vet in ceea ce priveste proiectarea, organizarea, monitorizarea si evaluarea
activitatilor de pregatire practica a elevilor.
Obiectivele proiectului
1.Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale ale participantilor elevi in
contexte europene de lucru pentru acordarea egalitatii de sanse si usurarea accesului pe piata muncii.
2.Formarea si dezvoltarea de competente transfersale ale participantilor elevi in scopul facilitarii
adaptarii la diverse tipuri de culturi organizationale;
3.Sprijinirea inovatiei si promovarea calitatii in practicile de formare profesionala prin
cunoasterea de catre profesorii de discipline vet a unor sisteme de formare profesionala europene,
transfer de bune practici si elaborarea unor instrumente de lucru.
4.Imbunatatirea competentelor de comunicare intr-o limba de circulatie europeana si a celor
culturale pentru acces la informatie, adaptarea optima intr-un mediu de lucru european, mobilitate
sporita, intelegerea si dezvoltarea identitatii europene.
5.Promovarea cooperarii internationale in educatie si formare profesionala prin crearea unor noi
parteneriate transnationale si adancirea celor existente in scopul cresterii calitatii practicilor de formare
profesionala initiala.
Stagiile de pregătire practică s-au desfășurat după cum urmează:
Fluxul 1 – 08 aprilie 2019 (sosire in 07 aprilie) – 26 aprilie 2019 (plecare in 27 aprilie), 14 elevi
de la calificarea Tehnician în agricultură, ciclul inferior al liceului, clasa a X-a -vor desfășura stagiul în
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos din Granada, Spania

Fluxul 2: 06 mai 2019 (sosir e in 5 mai) -24 mai 2019 (plecare în 25 mai), 14 elevi de la
calificarea Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, scoala profesională, clasa a X-a vor
desfășura stagiul în organizațiile de primire Hotel Abadia S.A. și Hotel Las Nleves, din Granada, Spania
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Rezultate intangibile
- 28 de formabili VET pregatiti profesional intr-un mediu international, cu abilitati, cunostinte si
competente specifice calificarii imbunatatite la nivel european
- 28 de tineri care au dezvoltat abilitati si comportamente specifice unui loc de munca;
- 28 de elevi si profesori cu cunostinte si abilitati lingvistice si culturale imbogatite;
- O noua experienta in managementul proiectelor Erasmus+

Rezultate tangibile
- 2 programe de formare in termeni ECVET pentru stagiile de pregatire practica de la cele doua
calificari, conforme cu cerintelor programelor de studiu romanesti, corelate cu nevoile locale, regionale
si europene .
- 28 de portofolii de practica cuprinzand materialele elaborate in timpul stagiului
- 32 de certificate Europass Mobility

- Instrumente pentru managementul activitatilor practice: 2 ghiduri de practica, modele de fisa de
asistenta, fisa de observare, fisa de evaluare, analize SWOT, planse
- brosura didactica ,,Practica europeana pentru viitor” (exercitii si modele de documente)
- 2 DVD-uri (1/flux) care sa contina filme cu exemple de bune practici din timpul stagiului de practica al
elevilor participanti in scopul folosirii acestora la orele de specialitate
- Expozitie de fotografii din timpul stagiului
- Crearea unui profil de Facebook care sa prezinte activitati din timpul plasamentului

**************************************************************
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BULLYING - CE PUTEM FACE?
Prof. Înv. Primar Felicia Elena DIACONESCU
Prof. Înv. Primar Mirela MIHĂILESCU
Școala Gimnazială ”Sf. Andrei”, București, România

Summary:
A child who is a victim of bullying needs adult support around him. With our help, kids learn how to
cope with teasing, nicknaming or other more serious forms. Every child needs to receive the message
that these types of behaviors are unacceptable. Because bullying usually occurs in child communities,
this message needs to be promoted and strengthened both at school and at home. Bullying is not just
about the aggressor and the victim. It affects all students in the group therefore it is important to teach
the children what to do if they are witnessing such an event. Bullying witnesses, who are usually the
other children, often feel secretly relieved that they are not the target of bullying and tend to avoid the
aggressor, not willing to intervene in defending the aggrieved child. Bullying creates a pervasive and
undefined atmosphere of intimidation, fear and silence among children.
Teasing can not always be prevented, and we can not control what others say or do. What we can do in
such a situation is to teach the child how to control their own reactions. This is because many children
lack the social skills needed to cope with their colleagues' jokes, labels and farce so when they cry or get
angry, they only encourage their colleagues to continue.

*********

Un copil care este victimă a bullying-ului are nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. Cu ajutorul
nostru, copiii învaţă cum să facă faţă comportamentelor de tachinare, poreclire sau a altor forme mult
mai grave. Fiecare copil are nevoie să primească mesajul că aceste tipuri de comportamente sunt
inacceptabile. Deoarece bullying-ul apare de obicei în comunităţile de copii, acest mesaj trebuie să fie
promovat şi întărit atât la şcoală, cât şi acasă. Pentru că bullying-ul afectează pe toţi elevii din grup, nu
se reduce doar la copilul care agresează şi la victimă, este important să îi învăţăm pe copii ce să facă
dacă sunt martorii unui asemenea eveniment. Martorii bullying-ului, care sunt de obicei ceilalţi copii, de

multe ori se simt în secret uşuraţi că nu sunt ei ţinta bullying-ului şi tind să evite agresorul, nefiind
dispuşi să intervină în apărarea copilului agresat. Bullying-ul creează o atmosferă pervazivă şi nedefinită
de intimidare, frică şi tăcere printre copii.
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Tachinarea nu poate fi întotdeauna prevenită, iar noi nu putem controla ceea ce spun sau fac ceilalţi. Ce

putem face într-o astfel de situaţie este să îl învăţăm pe copil cum să îşi controleze propriile reacţii.
Aceasta, deoarece multor copii le lipsesc abilităţile sociale necesare pentru a face faţă glumelor,
etichetărilor şi farselor colegilor lor. În momentul în care ei plâng sau se înfurie, nu fac decât să îşi
încurajeze colegii în a continua.
Învăţaţi copilul prin joc de rol ce să îşi spună în situaţia respectivă sau să o privească diferit.
Copilul poate să îşi spună: „chiar dacă nu îmi place cum mă porecleşte pot să fac faţă acestei situaţii “;
poate să îşi pună o întrebare care să verifice valoarea de adevăr a celor spuse pe seama sa: „este adevărat
ce spune … despre mine?” (de cele mai multe ori se dovedeşte că nu); poate să se gândească la calităţile
sale care contravin remarcilor negative făcute la adresa sa.
Învăţaţi copilul prin joc de rol să se comporte diferit:


Ignorarea copilului care tachinează - să se comporte ca şi cum celălalt este invizibil şi să acţioneze

ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. (Manifestarea furiei sau izbucnirea în plâns adesea accelerează
comportamentele de tachinare). Ignorarea NU este o metodă bună în situaţii în care cineva tachinează de
foarte mult timp şi foloseşte comportamente de bullying cu scopul de a-l intimida). Dacă este posibil,
este recomandat să plece din situaţie.



Transmiterea de mesaje la persoana I - acest tip de mesaj asertiv este o metodă bună de exprimare

a propriilor emoţii: „Sunt trist/nu-mi place când faci glume pe seama ochelarilor mei, aş prefera să
încetezi”. Exersarea acestei tehnici presupune stabilirea contactul vizual şi folosirea unei ton ferm.
Această tehnică funcţionează când este folosită într-un cadru controlat, în care există un adult, există
nişte reguli, etc. (cum ar fi în clasă, la şcoală). Folosirea ei în recreaţie sau în curtea şcolii poate să ducă
la agravarea situaţiei (copilul care tachinează face şi mai rău deoarece a observat că ceea ce face el,
produce o emoţie sau a obţinut ceea ce şi-a dorit).


Răspunsul paradoxal. Această tehnică învaţă copilul cum să-şi schimbe modul în care vede sau

înţelege cuvintele pe care celălalt le spune la adresa sa. Astfel, el poate să schimbe cuvintele de tachinare
în complimente. De exemplu, un copil face glume pe seama sa că poartă ochelari şi spune „aragaz cu 4
ochi”. În această situaţie, poate să răspundă politicos: „Mulţumesc că ai remarcat că am
ochelari!” (copilul care a făcut remarca nepotrivită este de regulă confuz când nu primeşte reacţia
obişnuită de furie sau de frustrare). Un alt tip de răspuns paradoxal este exprimarea acordului faţă de
aspectele la care se referă cel ce tachinează. De exemplu, răspunsul adecvat la adresa unui copil care
tachinează şi spune „Ai aşa de mulţi pistrui!” ar putea fi „Este adevărat, am o mulţime de pistrui!”.
Acordul cu aspectele semnalate elimină dorinţa de a ţine ascuns pistruii, lasă agresorul fără replică

deoarece conflictul este blocat.
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Răspunsul cu un compliment este un alt tip de reacţie care descurajează tachinarea. De exemplu, dacă

cineva râde de modul în care copilul aleargă, acesta ar putea răspunde cu un compliment „Tu eşti un bun
alergător!”. Umorul este un alt tip eficient de reacţie deoarece este total diferit de răspunsul aşteptat şi
subliniază faptul că nu există un punct vulnerabil care să fi fost atins. În plus, râsul poate să schimbe o
situaţie cu potenţial de rănire, într-una comică.
Pentru situaţiile în care comportamentul de bullying se menţine şi nimic nu pare să funcţioneze, copiii au
nevoie să solicite ajutorul unui adult: Primul pas în reducerea comportamentelor de bullying este să le
recunoaştem şi să facem ceva pentru stoparea lor (ex. să semnaleze prietenilor, cadrelor didactice,
părinţilor atunci când nu ştiu sau nu reuşesc să facă faţă singuri).

În concluzie:
Ce trebuie să facă un copil care este agresat?


Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!).



Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv.



Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive).

Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului).

Ce este important să evite un copil care este agresat: să se înfurie/să plângă; să se comporte agresiv
(să lovească, să înjure etc.), să aducă alţi copii sau o gaşcă cu ajutorul căreia să îşi facă dreptate, să
răspundă cu tachinare.
Important de reţinut!
Toţi adulţii, cadre didactice şi părinţi, care au legătură cu şcoala trebuie să fie vigilenţi în a identifica
acest fenomen şi a interveni. O dată identificat fenomenul este necesar ca adulţii să respecte cele 3
principii de intervenţie:

1. SĂ ACŢIONEZE IMEDIAT
2. SĂ-I OFERE CREDIT COPILUL AGRESAT
3. SĂ IA MĂSURI PENTRU A DIMINUA PUTEREA CELUI CARE AGRESEAZĂ

ACTIVITĂȚI PENTRU CLASĂ
JOACĂ-TE CU NOI
OBIECTIVE Să îi ajute pe elevi să-și dezvolte abilitățile empatice.
PREGĂTIRE O imagine, legată de scurta poveste folosită pentru activitate.
PAS CU PAS
Împărțiți clasa în mai multe grupuri mici (echipe) de 4-5 elevi.



Spuneți-le elevilor că în scurt timp veți citi povestirea, urmată de o serie de întrebări, care vor fi mai
întâi discutate în grupurile mici, iar răspunsurile grupurilor vor fi împărtășite cu restul clasei.
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Citiți povestirea întregii clase: „Când clopoțelul anunță pauza, toată lumea din școală iese afară.

Natalia este foarte fericită pentru că știe că vor juca fotbal și îi place. Ionuț nu este atât de încântat,
pentru că el nu joacă fotbal bine, dar totuși îi place să încerce. Totuși, înainte de a începe să joace,
Natalia îi spune că el nu va juca pentru că nu este un jucător bun și echipa lor ar putea să piardă din
cauza lui.”


Ghidați discuțiile grupurilor cu ajutorul întrebărilor de mai jos. Citiți doar o întrebare odată,
permițând suficient timp pentru discuții, astfel încât fiecare grup să vină cu un răspuns comun.
Stabiliți timpul pentru discuții în funcție de vârsta elevilor și nivelul lor de implicare. Alegeți și
variați întrebările.



Stimulați diversitatea contribuțiilor și dezbaterile, în locul răspunsurilor corecte. Întăriți contribuția
fiecăruia, asigurându-i că toate părerile și ideile sunt valoroase. Asigurați-vă că discuțiile nu sunt
dominate doar de unii elevi și că toți sunt de acord cu răspunsul de grup.



Când este gata, fiecare grup va împărtăși răspunsul său. Comparați ideile și subliniați diferențele, nu
adânciți discuția la acest moment. Oferiți contraexemple facilitând schimbarea de perspectivă și
varietatea contribuțiilor. Continuați cu următoarea întrebare/următoarele întrebări.



Ce a crezut Ionuț când Natalia i-a spus să nu joace? Cum s-a simțit? De ce?



Ce a gândit Natalia când i-a spus aceasta lui Ionuț? Cum s-a simțit ea? De ce?



Dacă ai fi unul dintre elevii care a jucat fotbal, ce i face? De ce?



Dacă nici unul dintre colegi nu ia-r spune lui Ionuț să joace, cum s-ar simți el? De ce?



Dacă cineva i-ar cere să facă parte din grupul său, cum s-ar simți el? De ce? • Cunoașteți pe cineva
care a trecut prin ceva similar? Ați simțit vreodată ceva similar? Ce au făcut ceilalți?



Ce am putea face ca Ionuț să se simtă mai bine?



Pentru a consolida și generaliza conținutul discutat, cereți-le elevilor să vină cu un slogan/ afirmație,
care să rezume munca depusă. Formulați împreună un slogan pentru întregul grup, folosindu-vă de
întrebările următoare: Ce am învățat astăzi? La ce este util?



Asigurați-vă că afirmația e scurtă, pozitivă și ușpor de reținut. Scrieți-o și poziționați-o într-un loc
vizibil în clasă.

DE REFLECTAT! Introduse în activitatea de mai sus.
SFATURI


Alocați suficient timp pentru fiecare întrebare astfel încât elevii să poată explora diferite posibilități
de răspunsuri.



În cazul în care continuați să lucrați într-o sesiune de urmărire, începeți prin a le reaminti elevilor
povestirea inițială și principalele contribuții.

SURSĂ Pe baza programelor de prevenire a bullying-ului ale Salvați Copiii România
(www.salvaticopiii.ro).
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CUVINTE CARE RĂNESC

OBIECTIVE



Să aibă sensibilitate și să înțeleagă impactul emoțional al cuvintelor.



Să experimenteze puterea cuvintelor.

PREGĂTIRE


Frânghie sau bandă adezivă, bilețele care se lipesc/Post-it-uri, pixuri.

PAS CU PAS
• Dați foi care se lipesc și un pix fiecărui elev.
• Cereți-i fiecăruia să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele ofensatoare pe care le-au
auzit despre alți elevi pe foile care se lipesc (fără a indica nume).
• Puneți banda adezivă pe podea în clasă, marcând următoarea grilă-scară: Tachinare/glume ușoare

Glumă umilitoare Insultă dureroasă Insultă foarte dureroasă
• Cereți-le elevilor să lipească foile lor pe scară, luând în considerare cel mai adecvat loc după părerea
lor. Cereți-le să nu vorbească unul cu altul și să nu comenteze foile în timp ce fac acest lucru.
• Lăsați-i pe toți să se uite mai bine la scară. De obicei sunt cuvinte care se repetă, de obicei plasate în
poziții diferite pe scară de diferiți elevi.

DE REFLECTAT!
Atunci când toți elevii s-au așezat la loc, întrebați-i ce au observat la scară, în timp ce ghidați analiza lor
și discuția cu următoarele întrebări:
1. Ați văzut anumite cuvinte în mai multe locuri pe scară?
2. De ce credeți că unii dintre voi au decis că un anumit cuvânt este mai puțin/nu este ofensator, în timp
ce alții îl consideră dureros sau umilitor?
3. Contează modul în care cuvântul a fost utilizat sau de către cine?
4. De ce folosesc oamenii astfel de cuvinte?
5. A provoca durere altora folosind astfel de cuvinte este o formă de bullying sau nu? De ce?

101

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

101

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

6. Întrebați-i pe toți dacă pot vedea vreo similitudine între cuvintele de pe foi. Există, spre exemplu,

cuvinte legate de aspectul fizic, abilitățile mentale, etnie, sex, etc.
7. Există cuvinte care sunt folosite doar pentru fete și alte cuvinte doar pentru băieți?
8. În care grup sau temă se află cele mai ofensatoare cuvinte?
9. Ce categorie/temă a primit cele mai multe foi? Cum explicați acest lucru?

SFATURI
Este important să se ia în considerare nu doar cuvintele, ci și modul în care sunt exprimate, intenția cu
care este spus un cuvânt; tonul cu care este pronunțat; expresia feței – toate acestea influențează modul
în care un anumit cuvânt va fi perceput ca pozitiv sau negativ (bun sau rău).
SURSĂ
Adaptat după ”Programul de prevenire a bullyingului în școală”, Sofia, 2011, Gender Education,
Research and Technologies Foundation (GERT).

Bibliografie:
1. Juvonen, J. & Graham, S. (Eds.) (2001). Peer harassment in school. New York: Guilford
Publications.2.
2. Olweus, D. (2001). Olweus' core program against bullying and antisocial behavior: A teacher
handbook. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, N-5015 Bergen, Norway.
3. Olweus, D. (2002) A profile of bullying at school. Educational Leadership, Vol.60, pp. 12-17.
4. Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina Angelova (2012) Strategii pentru o clasă fără
bullying
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Innovate Your Dreams 2019
Prof. Aliniţa Georgeta NICUŢ
Prof. Silvia GRIF
Prof. Alina DOBRE
Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei”- Sectorul 6, Bucureşti
Summary:
The project aimed to help students understand and prepare for the jobs in the future. The project was
based on a popular research which concluded that “65% of children entering primary school today will
ultimately end up working in completely new job types that don't yet exist.” During the project 7-16 year

-old students had learnt about industries that will be created in the future and the role of technology in
transforming the world. The project taught 3 out of the 17 United Nations’ Sustainable Development
Goals (SDGs) described in the 2030 Agenda for Sustainable Development (Quality Education,
Affordable & clean energy, Industry, innovation & infrastructure). The project promoting STE(A)M
vision and STEM-based experiences lasted 7 weeks. Every week teachers received weekly tasks to
complete.
Skills: Communication, collaboration, critical thinking & collaborative problem solving, creativity &
imagination, innovation, leadership, ICT knowledge & skills.
Objective(s):
1. The main objective of this STE(A)M project is to teach and prepare today’s students for the careers
they may have when they finish college and university.
2. The project also aims at helping teachers understand STEM education through Projectbased learning
and at teaching them how to build skills which students need to succeed in the future.
3. This project will also teach 3 out of the 17 United Nations’ Sustainable Development
Goals (SDGs) described in the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Quality Education Affordable & clean energy Industry, innovation & infrastructure.
Learning outcomes:
1. Introduction of future careers
2. Creating a new job for yourself
3. Skills required for success in the future
4. Introduction to SDGs (United Nations’ Sustainable Development Goals)
5. Role of technology in the future
6. Industries in the future
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In acest an şcolar am desfăşurat in şcoala noastră Proiectul internaţional YID2019 – Innovate
Your Dreams 2019. Proiectul şi-a propus să îi ajute pe elevi să înțeleagă și să se pregătească pentru
locurile de muncă ale viitorului, bazându-se pe o cercetare populară care a concluzionat că " un procent
de 65% dintre copiii care intră astăzi în școala primară va ajunge în cele din urmă să lucreze in locuri de
muncă complet noi, inexistente ȋncă".
Pe parcursul desfăşurării proiectului, elevii cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani au învățat despre
industrii ce vor fi create în viitor și rolul tehnologiei în transformarea lumii. Proiectul a predat 3 dintre
cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (SDG) descrise în
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (Educație de calitate, Energie accesibilă și curată,
Industrie, inovare și infrastructură). Proiectul a promovat viziunea STE (A) M și STEM şi a durat șapte
săptămâni. Pofesorii au primit sarcini săptămanale ce au fost finalizate cu elevii. Parcurgerea temelor
săptămânale poate fi observată-- in fotografiile din timpul activităţilor.
Obiectivele proiectului:
1. Obiectivul principal al acestui proiect STE (A) M este de a preda și de a pregăti studenții de astăzi
pentru carierele pe care le pot avea când își termină facultatea și universitatea.
2. Proiectul își propune, de asemenea, să ajute profesorii să înțeleagă educația STEM prin intermediul
învățării prin proiecte și de a-i învăța cum să insuşească abilități pe care elevii trebuie să le reușească
in viitor.
3. Acest proiect va preda, de asemenea, 3 din cele 17 Dezvoltări Durabile ale Națiunilor Unite
Obiectivele (SDG) descrise în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă: Educație de calitate,
Energie accesibilă și curată Industria, inovația și infrastructura.
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Rezultatele învățării:

1. Introducerea viitoarelor cariere
2. Crearea unui loc de muncă nou pentru dvs.
3. Competențele necesare pentru succes în viitor
4. Introducere în SDG (Obiectivele Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă)
5. Rolul tehnologiei în viitor
6. Industrii în viitor
Temele săptămânale:
TASK 1: A PROMISING FUTURE
TASK 2: EVERYTHING YOU CAN IMAGINE IS REAL
TASK 3: CULTIVATING COMPETENCIES
TASK 4: WORLD IN 2030
TASK 5: POTTERS WHEEL
TASK 6: 3 E’s
TASK 7: PROJECT REPORT
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ERASMUS experience sharing - do you go or not?

Schimb de experiență ERASMUS – să pleci sau să nu pleci?
Marilena DUNAC
Sorina UNGUREANU
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”,
București, România
Any teacher who heard about the ERASMUS program had the thought of trying to exchange an
ERASMUS experience at one time. Why? Why not? Questions that, if they can not find their answer, keep
you idle. It would be a shame to regret, and Erasmus is one of the most appreciated, loved and
controversial professional experiences.
And then I can say that the life of a teacher does not complete if you do not go through it. What does the
Erasmus experience exchange mean? The program allows you time to go and experience in a European
country. You receive financial support, the ERASMUS grant being able to cover the expenses.
The purpose of the program is to allow the exchange of experience between countries. And the program,

ERASMUS +, involves teaching mobility for teachers and the training of non-teaching staff and staff.
I was honored to take part in the KA1 Erasmus + "Ready for the Future" project together with four other
colleagues at the Handmade and Interior Decorations Course, held in Plovdiv, Bulgaria, between
October 14-25, 2018.
Our host was Career Development and Training Associations-AKRO, Milena Ilieva and Lili Sapunova.
I studied in an attractive environment based on the practical part. The trainers did interactive classes.
The proposed course has shown how to build an attractive and stimulating learning environment, to

create new skills for Handmade and Interior Decorations in a personal and professional development
context to become active and responsible members in their communities and society .
On my return to school I presented the activities of Erasmus + Plovdiv, Bulgaria in the Teaching
Council, I wrote an article in the school magazine entitled "An unforgettable experience in Plovdiv".
As a teacher, I held a demonstrative activity in the Methodological Committee of the Special
Psychopedagogy Teachers, entitled "What can two hands do you do?" I will also involve my students in
art therapy activities that I did during the course such as creating handmade objects from natural

elements, creating jewelery, creating costumes and masks for festivals and celebrations, decorating the
class / of the gymnasiums for various school holidays, I will encourage them to develop their
entrepreneurial skills, to have initiatives, to be creative, to propose different projects and to later
develop their own business.
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This incredible experience gave me pleasant impressions, knowledge of wonderful things, people and
special places.
The Old Town of Plovdiv, renowned for the architecture of the buildings, with incredible places,
conquered me!
I can say it was one of the best professional experiences.
Thank you, project coordinator for the opportunity!

*********************

Oricărui profesor care a auzit de programul ERASMUS, i-a
trecut prin minte să încerce la un moment dat un schimb de
experiență ERASMUS. De ce? De ce nu? Întrebări care, dacă nu își
găsesc răspunsul, te mențin inactiv. Ar fi păcat să ai regrete, iar
Erasmus e una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și, totodată,
controversate experiențe profesionale.

Şi apoi pot spune că viața de profesor nu-i completă dacă nu treci și prin asta. Ce înseamnă mai
exact schimbul de experiență în cadrul Erasmus? Programul îți permite timp să mergi și să experimentezi
într-o țară europeană. Primești susținere financiară, grantul ERASMUS reușind să acopere cheltuielile.
Scopul programului

este de a permite schimbul de experienţă între țări. Iar programul,

ERASMUS+ presupune mobilități de practică pentru cadre didactice și formarea cadrelor didactice și a
personalului nedidactic.
Eu am fost onorată să particip în cadrul Proiectului Erasmus + "Ready for the Future" KA1,
împreună cu alte patru colege, la Cursul Handmade si Interior Decorations, curs desfăşurat în Plovdiv,

Bulgaria în perioada 14-25 octombrie 2018.
Gazda noastră a fost Career Development and Training Associations-AKRO, Milena Ilieva si Lili
Sapunova.
Am studiat într-un mediu atractiv, bazat pe partea practică. Formatorii au făcut cursurile
interactive.
Cursul propus ne-a arătat cum să consolidam un climat atractiv și stimulativ de învățare, să
formăm elevilor abilitați noi în domeniul Handmade și Interior Decorations, în context de dezvoltare
personală și profesională pentru a deveni membri activi și responsabili, în comunitatile lor și în
societate.
La întoarcerea mea în şcoală am prezentat activitățile desfășurate în cadrul proiectului Erasmus+
Plovdiv, Bulgaria în cadrul Consiliului Profesoral, am scris un articol în revista şcolii cu titlul „Plovdiv o
experienţă de neuitat”’.
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În calitate de profesor, am susínut o activitate demonstrativă în cadrul Comisiei Metodice a

profesorilor de psihopedagogie specială, cu titul “Ce pot face două mâini dibace”. De asemenea voi implica elevii mei în activităţi de terapie prin artă pe care le-am derulat în timpul cursului cum ar fi:
crearea de obiecte handmade din elemente naturale, crearea de bijuterii, crearea de costume şi măşti
pentru festivaluri şi sărbători, decorarea clasei/a sălii de sport pentru diferite serbări şcolare, îi voi
încuraja să şi dezvolte competenţele antreprenoriale, să aibă iniţiative, să fie creativi, să propună diferite
proiecte şi să-şi dezvolte mai târziu în viaţă propria afacere.
Această experienţă incredibilă mi-a oferit impresii plăcute, cunoaşterea unor lucruri
minunate, oameni şi locuri deosebite.
Centrul Vechi al Plovdivului, renumit prin arhitectura clădirilor, cu locurile incredibile, m-a
cucerit!
Pot spune că a fost una din cele mai bune experienţe profesionale.
Deci, să pleci? Iată câteva argumente PRO:


vei călători și vei locui temporar într-o țară străină + toate avantajele și lecțiile de viață ce rezultă din

asta.


vei cunoaște oameni interesanți, persoane de diferite naționalități, fie că sunt oamenii din țara în care

vei merge.

vei deveni mai adaptabil, mai flexibil, mai cu ochii larg deschiși înspre idei și oportunități.
Sau să nu pleci? Iată argumentul CONTRA:


Bariera lingvistică – în cazul în care mergi într-o țară și nu reușești să înveți parțial limba.
În cele din urmă, depinde de cum privești lucrurile. Dacă vrei experiențe culturale și consideri că

orice experiență este o lecție de viață, argumentele contra sunt doar un motiv în plus să accepți
provocarea. Până la urmă, e o provocare. Da, vei întâmpina dificultăți poate, zile bune, zile grele, exact
ca în viață. Ești dispus să le îmbrățișezi, să le transformi în oportunități de dezvoltare și învățare? Dacă
da, vei avea parte de o experiență de neuitat, ce îți va lărgi orizonturile nu doar în domeniul profesional,
ci și în cel personal.
Mulţumesc, coordonatorului proiectului pentru oportunitatea oferită!
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Construirea unor metode europene

Prof. Cristina Georgina EFTIMIE
Școala Gimnazială Specială Nr. 10
București, România
Summary
The project „Building European Methods” has been founded with support from the European

Comission, and it was suited to promote adult education. The project’s partners were form different
countries, Italy, Portugal, Spain, Turkey, Romania and they represented schools and culture institutions.
The diversity of the partners and their activity enriched the project with various experiences. We have
learned one from another new skils and shared techniques and methods.
Personally I was a trainer and a trainee. I had the chance to teach adults English, Quilling,
Embosing- Pergamano technique and Lucky trees- wire work. It was an amazing experience where I met
interesting and diverse people and I learned new things. I enjoyed to be part of this project.
Key words: project, adult education, method;
*****************
Numele proiectului „Building European Methods” a fost ales de parteneri pentru a sugera cât mai
bine scopul vizat și anume „construirea” unor competențe cheie atât pentru cursanți cât și pentru
profesori și îmbunătățirea strategiilor de predare ale celor din urmă, ei fiind un important suport al
comunității locale.
Partenerii proiectului au fost din Spania, Portugalia, Italia (Roma și Reggio Calabria), Turcia și
România. Proiectul s-a desfășurat între anii 2010-2012 și s-a încadrat în proiectele de educație pentru
adulți, pe tot parcursul vieții- Grundtvig. Instituțiile partenere au fost școli sau grupuri de școli publice
care școlarizează copii și aduți, instituții culturale și o singură școală specială.
Motivația proiectului este izvorâtă din dorința de comunicare și de împărtășire a experiențelor și
a cunoașterii pentru a face împreună lucruri din ce în ce mai bune. Proiectul a fost dedicat educației
adulților și s-a axat atât pe instruirea tinerilor adulți care își continuă studiile, unii din medii
dezavantajate, cât și pe formarea unor competențe cheie noi pentru profesori.
Astfel în școala noastră noi ne-am axat mai mult pe partea a doua și anume pe învățarea unor

lucruri noi între profesori și pe împărtășirea tehnicilor și cunoștințelor cunoscute pentru unii și noi pentru
alții. Totuși am ținut cont și de adulții din medii diverse cu care instituția intră în contact și am organizat
foarte multe ateliere pentru părinți, atât în cadrul acestui proiect cât și în alte proiecte pe care le-am
desfășurat în școală.
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Pentru mine acest proiect a însemnat, înainte de toate, ieșirea din zona de confort și împărtășirea

cu cei din jurul meu a lucrurilor pe care le-am învățăt în multitudinea de cursuri pe care le-am urmat. Am
putut să văd lucrurile și din altă perspectivă, din cea a profesorului/trainerului, am fost pusă în situația de
a preda și adulților, nu doar copiilor, așa cum eram obișnuită, de a-mi adapta tehnicile și metodele la
diverse categorii de vârste, de a alege conținuturi adecvate, utile și de interes. Astfel mi-au fost puse în
valoare cunoștințele de limba engleză atât la cursurile pe care le-am predat profesorilor din școală timp
de un an cât și atunci când am fost gazde pentru partenerii din proiect sau atunci când am plecat în
mobilități. Mi-am folosit din plin abilitățile organizatorice atunci când am avut de pregătit cursuri,
ateliere și alte activități din proiect. Cel mai mult cred că mi-am folosit creativitatea și cunoștințele legate
de tehnici artistice pe care le-am prezentat în cursuri, ateliere și evenimente și care au constituit cele mai
multe și mai variate elemente cu care eu am venit în acest proiect. Astfel atelierele artistice cu care eu
am contribuit la proiectul „Building European Methods” au fost inspirate din tehnici pe care le-am
învățat în Marea Britanie, unde am locuit trei ani. Am predat trei tehnici artistice inedite la ateliere și
cursuri, și anume: Lucky trees, Pergamano technique și Quilling.

Lucky trees a fost o activitate în care am îmbinat mai multe elemente, atât partea artistică, de
realizare a unor pomișori din sârmă, estetici, împodobiți cu pietre semiprețioase, cât și de dezvoltare

personală, parte în care am discutat despre diverse aspecte legate de acest subiect. Pietrele semiprețioase
cu care pomișorii au fost împodobiți au fost alese de participanți în funcție de zodie sau preferințe, având
multe opțiuni disponibile.

Pergamano technique este o tehnică de embosare, scoatere în relief a unor forme și modele pe
hârtie cerată cu ajutorul unor instrumente de embosat, cu bilă. Astfel participanții au putut realiza diverse
tablouri din hârtie cerată și cartoane, cu straturi suprapuse sau felicitări. Această tehincă necesită multă

îndemânare și finețe iar produsele rezultate sunt foarte spectaculoase.

Quilling este o tehnică de rulare a hârtiei pentru realizarea unor forme în relief din fâșii de
hârtie. Tehnica a primit numele de la cuvântul quill, care înseamnă pană de gâscă și a apărut la mănăstiri.
De asemenea, aceste produse sunt foarte frumoase, elementele decorative putând fi aplicate pe diverse
obiecte sub formă de flori, fluturi, spirale.
Pe lângă tehnicile pe care le-am predat, această experiență mi-a îmbogățit și mie cunoștințele, am
participat la ateliere foarte interesante și am învățat lucruri noi. Am participat la ateliere de pictură pe
sticlă, de realizare de podoabe și împletituri și am dobândit tehnici noi de lucru. De asemenea am învățat
tehnici noi de la partenerii străini, cum ar fi : storytelling, tools for culture, crossword, cinema as a
teaching resource, study visits, press analysis, fishbowl.
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Ce mi-a plăcut foarte mult la acest proiect, pe lângă faptul că am cunoscut oameni din medii

culturale diverse, am învățat lucruri noi unii de la alții, am împărtășit experiențe și am socializat.
Faptul că am realizat cercetarea comună în care am investigat preferințele cursanților a fost un
punct foarte important în înțelegerea diferențelor și asemănărilor dintre sistemele de educație și cerințele
societății din fiecare țară participanta la proiect.
La sfârsitul proiectului am editat un ghid al proiectului în care au fost consemnate toate aceste
tehnici și cercetarea realizată de fiecare țară în parte.
Ca și o concluzie, acest proiect a fost foarte interesant, foarte bogat în activități și mi-a făcut mare
plăcere să particip.

Bibliografie:
*** , Reggio Calabria, Building European Methods, Universal Book – Rende (CS) Luglio, 2012;

**************************************************************
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KA1 – Learning mobility of individuals, School education staff mobility
Creșterea calității în învățământ, prin armonizarea cu alte sisteme de învățământ europene
Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-036646

PLAN DE LECȚIE INTEGRATĂ ÎN CURRICULUM
Curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: Umanismul și Iluminismul

IONESCU Elena-Daniela
Liceul Voievodul Mircea, Târgoviște, România

Tipul lecției: „The Flipped Classroom” („lecția întoarsă”, lecția care presupune un demers
pedagocic inversat)
Profesor: Ionescu Elena-Daniela
Data/ locul desfășurării: 7 – 11. XI. 2018, Cabinetul de informatică

Participanți: elevii clasei a XI-a D (Specializarea: Științe sociale)
Precizarea metodei/ strategiei/ mijloacelor didactice: metoda „the flipped classroom”
Competențe vizate:
2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în texte literare,
nonliterare sau în alte arte
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme

Privire generală
Am aflat despre această metodă de predare urmând cursul Learning, Creativity and Future
Classroom LAB, organizat în Portugalia, susținut de profesori ai liceului portughez Agrupamento de
Escolas de S. João da Talha, Escola Secundária de S. João da Talha, cur s de care am beneficiat în
cadrul proiectului Erasmus+ Creșterea calității în învățământ, prin armonizarea cu alte sisteme de
învățământ europene.
Deși această metodă de predare-învățare este mai potrivită pentru disciplinele din domeniul
științelor exacte, am întrevăzut posibiltatea de a o adapta și la ora de limba și literatura română. În

curriculumul clasei a XI-a sunt propuse studii de caz, care presupun demersul de documentare din partea
elevilor. Dat fiind faptul că în prima parte a semestrului materia este oarecum aridă, am încercat să
sporesc interesul elevilor, provocându-i să realizeze diferite proiecte.
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Obiective cognitive:

La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:


să precizeze periodizarea celor două curente literare;



să cunoască trăsăturile celor două curente literare;



să compare trăsăturile generale ale curentelor Umanism și Iluminism europene cu cele românești;



să enumere numele reprezentaților celor două curente, la nivel european si românesc;



să utilizeze tehnicile de documentare și cercetare pe tema dată.
Obiective afective:



să-şi cultive interesul pentru documentare și cercetare;



să îmbrățișeze ideea realizării unor produse originale, precum revista online.
Obiective psiho-motorii:



să accesesze diferite site-uri dedicate documentării școlare: Wikipedia, SCRIBD;



să utilizeze programe precum Windows Word, PPT;



să convertească documente word/ PPT în PDF;



să acceseze platforma https://www.yumpu.com, pentru a crea reviste online.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Timp introducere – 15 min


Anunțarea temei (2- 3 min)
Profesorul realizează o scurtă introducere în legătură cu tema lecției (Curente culturale/ literare

în secolele XVII-XVIII: Umanismul și Iluminismul), pr ecizând ce r ezultate/ pr oduse tr ebuie să
rezulte în urma activității din acea oră (a se vedea setul de trei obicetive notate mai sus).


Explicarea noii metode/ strategii/ mijloc didactic – precizarea cursului de formare pe care l-am urmat
(5 min)
De asemenea, profesorul prezintă elevilor metoda „the flipped classroom”, mai intâi prin

explicare și apoi prin propunerea unui scurt filmuleț de descriere a metodei (https://www.youtube.com/
watch?v=qdKzSq_t8k8).


Daca este cazul (Prezentarea unui poster/ film/ poze; provocarea la discuții, pornind de la materilul

expus) – legat de tema lecției sau de metoda propusă (7-8 min).
Profesorul le arată elevilor un model de produs (revista online, creată cu ajutorul progrmului
Yumpu: https://www.yumpu.com/ro/account/magazines/edit/59960181.
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Activitate (20 min)

Elevii, aflați în fața câte unui calculator, au fost invitați să-l deschidă și să acceseze pagina
Wikipedia.
Elevii primesc fișe cu sarcinile de lucru: periodizarea celor două curente literare, Umanismul și
Iluminismul, găsirea trăsăturilor generale, selectarea a cel puțin câte unui reprezentant european pentru
fiecare curent în parte, definirea trăsăturilor celor două curente culturale românești și selectarea a cel
puțin unui reprezentant român pentru fiecare curent cultural. Elevii trebuie să selecteze și informații
despre 4 personalități culturale europene și românești (contribuția la cultura universală/ națională, titluri
de lucrări etc.). Desigur, informația va fi însoțită de poze specifice epocilor prezentate, iar designul va fi
stabilit în funcție de imaginația fiecărui elev).
Profesorul a explicat mai devreme ceea ce așteaptă de la elevi. El stabilește doar algoritmul de
lucru, cu scopul de a-i îndruma: I. – căutarea informațiilor cerute; II. – așezarea în pagină/ design; III. convertirea documentului word/ PPT în PDF; IV. – realizarea unui cont pe platforma Yumpu; V. –
realizarea revistei online, prin încărcarea documentului transformat în prealabil în PDF.
Rezumat și încheiere (5 min)
Elevii care au terminat mai devreme devin persoane resursă în timpul lecției, venind în ajutorul

celor care se descurcă mai greu sau care întâmpină dificultăți. Astfel, aceștia realizează deja transferul
celor învățate în timpul orei, își dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă și, în plan emoțional, își sporesc
stima de sine.
Feed-back elevi (5 min)
Elevii sunt invitați de profesor să deseneze câte un emoticon care să reflecte starea de spirit în
care aceștia se află la sfârșitul unei astfel de lecții.
Reflecții profesor (5 min)

Profesorul a observat activitatea elevilor și face aprecieri individuale, referindu-se la felul în care
s-au implicat elevii în realizarea sarcinilor de lucru.
Impact constatat (asupra elevilor, asupra profesorului însuși)
Pentru lecțiile dedicate celor două curente literare (Umanismul și Iluminismul), le-am propus
elevilor să realizeze o revistă online, în care să apară informații selectate de ei înșiși. În afara
informațiilor selectate individual, elevii au gândit și propriul design al revistei.
Această metodă de predare-invățare a fost urmată de o evaluare-chestionar din materia
însușită în acest mod.
Ceea ce îmi propun într-o lecție viitoare, este să observ cât de multe informații rețin elevii
în urma propriul demers de cercetare, comparativ cu alte testări, care au urmat unor lecții de
predare clasică.
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de predare clasică.

De asemenea, acest demers inovator este rezultatul convingerii că elevii de astăzi trebuie să
fie atrași către școală prin metode moderne, interactive, actuale, care să-i provoace, pe de o parte,
dar care, mai ales, să-i implice direct.
În ceea ce-i privește pe elevi, creșterea stimei de sine, gândirea critică, capacitatea de a
lucra în echipă sunt obiective pe care acest tip de lecție le poate atinge.
Am realizat, de asemenea, o astfel de lecție și la clasa a X-a D, la limba latină (a se vedea
produsul nr. 3).
Produse ale elevilor:


Memeleagă

Ana-Maria:

https://www.yumpu.com/ro/document/read/62352863/primele-texte-

converted


Anghel Andreea: https://www.yumpu.com/ro/document/view/62255830/umanism-si-iluminism2



Cls a X-a D:https://www.yumpu.com/ro/document/view/62277205/new-microsoft-office-powerpoint
-presentation



Stanciu Bogdan: https://www.yumpu.com/ro/document/view/62262479/final-2



Dorobanțu Andra:https://www.yumpu.com/ro/document/view/62262492/curente-literare



Ghica Sebastian: https://www.yumpu.com/ro/document/view/62257246/doc1



Ciobanu Claudiu: https://www.yumpu.com/ro/document/view/62262555/proiect-la-romana

**************************************************************
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The „Live Skills” project – possibility for improving Digital and Management Skills
in the professions of the Audiovisual and Life Performance Sector
Vesela KAZASHKA, PhD
Academy of Music, Dance and Fine Arts
„Prof. Asen Diamandiev” Plovdiv, Bulgaria
Abstract:
The article presents an Erasmus + project with the number 575425-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA.
Project Coordinator is the British Council, Brussels. Partners on the project are organizations in the
field of culture and art from United Kingdom, Romania, Greece and Bulgaria. The main goals of the
project are to improve entrepreneurship, management, digital and new technology skills and to prepare
professionals ready to open new paths to the sector. This will be achieved by designing and piloting
three innovative curricula for two vocations in the Audiovisual (AV) and Life Performance Sector (LP)
sectors. Project Partners for Bulgaria for the National High School of Performing Arts and Performing
Arts - Plovdiv and the Bulgarian Association of Employers in the Arts.
More information can be found on the project site: https://www.live-skills.eu/about/partners
****************
Creative and cultural industries can also act as engines and are a real sector of the economy of the
state and the municipality, but economic changes over recent years have a strong impact on them. More
intense consequences of a financial crisis and its impact are observed in Bulgaria, Greece and Romania.
In the UK, the creative industries have a significant share and economic activity because the industry is
fully integrated into the market economy and has a significant share in it. As a result of the crisis and the
change in the economic environment, changes are required in connection with the creation of new small
businesses, which employ few people and often can function as freelancers. These enterprises are the
result of the "breaking down" of large organizations in the sector caused by crisis, economic and political
changes. The second radical structural change concerns the digitization of the sector, the introduction of
new technologies and forms of creative construction and expression.
The presented project reveals opportunities for good communication and working in a
multicultural environment. Despite the cultural and linguistic differences, the project partners found
opportunities to make the deficits a positive effect on the project. For example, the Romanian partners
will have training on curricula, which will be individual and will be held in different cities and organizations in Romania, not just in the partner city of the project - Bucharest.
Three training programs have been developed with the help of the project partners:
1. Arts management and financial management: audience marketing and development,
fundraising, self-management, employment skills, human and time management, project management,
presentation and communication skills, sustainable management (green skills) for the creative and
cultural sector.
2. Cultural entrepreneurship: new business models, sustainability, leadership, business
thinking and artistic thinking, cultural and social innovation, entrepreneurship, risk and trust, negotiation,
intercultural learning and networking skills.
3. Digital and new technologies: digital tools and strategies, digital art and design skills, digital
promotions and communication, digital community building, intellectual property and piracy, social
media platforms for communication, animation and digital editing software, technologies, sound and
lighting equipment and control.
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The main goals of the project are to improve entrepreneurship, management, digital and new
technology skills and to prepare professionals ready to open new paths to the sector. This will be
achieved by designing and piloting three innovative curricula for two vocations in the AV & LP sectors:
1. SoundManager (Music Shaper, Sound Manager) and
2. Film / Video Editor (Movie and Video Editor, Movie Editor).
The performing arts sector is characterised by a diversity of provision and business models. The
sector is growing rapidly, but employment rates across performing arts subsectors differ enormously.
The performing arts sector is also characterised, similarly to the music sector, by a high percentage of
self-employment and of part-time employment. In general, the performing arts workforce is
predominantly young and highly qualified. Most employers in the sector are concerned about the
disparity between what is available through the formal education sector and what the performing arts
industry actually needs. Responding to the needs of the labor market and business, curricula are
developed.
New entrants in the sector usually need further training on the job. It is a fact that, the future
workforce of the performing arts industry does not have the specific associate professional and technical
skills that nearly half of jobs require. Therefore, the existence of specialist offstage and backstage
training centres is very important.
Performing arts businesses experience skill gaps due to staff lacking experience, no time to train
and limited budget. The effects of skills shortages and skills gaps are different.
A key skill challenge for the performing arts sector is to attract the most talented and best trained
new recruits from the widest range of backgrounds and to strengthen diversity. Other skills challenges
include continuing professional development, given the fact that successful organisations need dynamic
leadership in all aspects of business development, by developing management and leadership skills.
Finally, it is very important for the performing arts professionals to obtain business and enterprise skills
or recruit managers not just from the creative sector but also from the business side.
Curricula are designed for 264 teaching hours, half of which are 132 for theoretical training, and
132 for practical training at the workplace. Table 1 presents the structure of a syllabus by days.
Table 1 Number of days
Number of days

Theoretical
face-to-face

Theoretical
Virtual Classes

Workplace
Learning

Total Days

2

Theoretical
Online individual learning
1

Module 1

3

5

11

Module 2

3

2

1

5

11

Module 3

3

2

1

5

11

Module 4

3

2

1

5

11

12

8

4

20

44

Total days

Authors: Live Skills project partners
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The main goals of the project are to improve entrepreneurship, management, digital and new
technology skills and to prepare professionals ready to open new paths to the sector. This will be
achieved by designing and piloting three innovative curricula for two vocations in the AV & LP sectors:
1. SoundManager (Music Shaper, Sound Manager) and
2. Film / Video Editor (Movie and Video Editor, Movie Editor).
The performing arts sector is characterised by a diversity of provision and business models. The
sector is growing rapidly, but employment rates across performing arts subsectors differ enormously.
The performing arts sector is also characterised, similarly to the music sector, by a high percentage of
self-employment and of part-time employment. In general, the performing arts workforce is
predominantly young and highly qualified. Most employers in the sector are concerned about the
disparity between what is available through the formal education sector and what the performing arts
industry actually needs. Responding to the needs of the labor market and business, curricula are
developed.
New entrants in the sector usually need further training on the job. It is a fact that, the future
workforce of the performing arts industry does not have the specific associate professional and technical
skills that nearly half of jobs require. Therefore, the existence of specialist offstage and backstage
training centres is very important.
Performing arts businesses experience skill gaps due to staff lacking experience, no time to train
and limited budget. The effects of skills shortages and skills gaps are different.
A key skill challenge for the performing arts sector is to attract the most talented and best trained
new recruits from the widest range of backgrounds and to strengthen diversity. Other skills challenges
include continuing professional development, given the fact that successful organisations need dynamic
leadership in all aspects of business development, by developing management and leadership skills.
Finally, it is very important for the performing arts professionals to obtain business and enterprise skills
or recruit managers not just from the creative sector but also from the business side.
Curricula are designed for 264 teaching hours, half of which are 132 for theoretical training, and
132 for practical training at the workplace. Table 1 presents the structure of a syllabus by days.

Table 1 Number of days

Number of days

Theoretical
face-to-face

Theoretical
Virtual Classes

Workplace
Learning

Total Days

2

Theoretical
Online individual learning
1

Module 1

3

5

11

Module 2

3

2

1

5

11

Module 3

3

2

1

5

11

Module 4

3

2

1

5

11

12

8

4

20

44

Total days
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Table 2 presents the curriculum in number of teaching hours.

Table 2 Number of hours
Hours based on 6 hours per
module

Theoretical
face-to-face

Theoretical
Virtual Classes

Workplace
Learning

Total Hours

12

Theoretical
Online individual learning
6

Module 1

18

30

66

Module 2

18

12

6

30

66

Module 3

18

12

6

30

66

Module 4

18

12

6

30

66

72

48

24

120

264

Total hours

Authors: Live Skills project partners

On March 1, 2019, the Live Skills project launched its first pilot training program in three curriculum
areas: New and Digital Technologies, Arts Management and Cultural Entrepreneurship.
The first pilot phase will be followed by a second pilot phase. The training will be hosted in Bulgaria National High School of Stage and Film Design - Plovdiv, Greece - AKMI College, UK - Belfast
Metropolitan College.
In Plovdiv the interest in the project was especially high among the High School’s own pupils, who
made up the main part of trainees. However, they were also joined by professionals from the field who
want to build upon their skills and by pupils from other schools who have an affinity for Arts.
The lecturers are practitioners and academics, and the training is based on innovative programs
developed by the project partners and specially adapted for Bulgaria.
The training is conducted in face-to-face classes and in a class-based virtual learning environment
where online communication between learners and their teachers takes place.
Part of the pilot training is to also work in a real working environment. This part of the first pilot phase
is due in April.
The trainers and trainees are highly motivated. The pupils are very active and they are invested in being part of a multicultural environment and to build upon their skills with the clear idea that the creative
industries are part of the real economy.
We hope to successfully complete the pilot phase 1 in May 2019 and prepare for the launch of the pilot phase 2 in September 2019.
Acknowledgment This r epor t was car r ied out with the financial suppor t of a pr oject: „Live
Skills” Erasmus + project with the number 575425-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA.
Conclusion
New and digital technologies, entrepreneurship and management are part of the features of a modern
professional. Therefore, the interest in the project and the training we offer is good. We recommend
developing in this direction both training organizations and learners themselves.
Reference
1. Giakoulas D. еt all, 2018 «A r esear ch on tr ends and skills needs in the Audio Visual and Live
Performances sectors: Report and recommendations for BG, GR, RO and UK», Live Skills project, IME
GSEVEE – Greece.
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FORMAREA PROFESIONALĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ -

EGALITATE DE ȘANSE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ÎN
CONTEXT EUROPEAN
Adrian COZMA, Inspector școlar pentru Învățământ special
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
România

Summary:
The VET training mobility project “Equality of chances for persons with dissability in european
context”, is funded under the Erasmus+ program, and runs from 1st of October, 2018 to 30th of
September, 2019, on the basis of partnership with the training institutions: Escola Profissional do
Montijo - Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, from Portugal,
Florineve, from Portugal, XXL-Lavagem de Carros, from Portugal, EKIP Europa, from Spain, La
Reserva de Malaga, from Spain, and Hotel Bed&Breakfast Minu, from Italy. The sending organization is

a Special Education Consortium, formed by two School Inspectorates – from Bucharest and Ilfov
County, and nine secondary special schools. The target group consist of 40 pupils with mental
disabilities, from grades VII-X, coming from the special secondary schools from the consortium. During
the project, are 40 mobilities, distributed in 4 flows. The main objective of the project is increasing the
socio-professional insertion of pupils with mental disabilities by acquiring skills of specific occupations,
increasing the social adaptability, as well as the degree of autonomy and independence, forming specific
behaviors of adult active life in order to ensure a real and viable social inclusion.

******************

Proiectul Consorțiului Învățământ Special „Egalitate de șanse pentru persoanele cu dizabilități în
context european”, cu nr. 2018-1-RO01-KA102-048475, proiect de mobilitate VET, se derulează în
perioada 01.10.2018 – 30.09.2019, pe baza parteneriatului cu 6 instituţii de formare partenere: Escola
Profissional do Montijo - Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo din
Montijo, Portugalia, Florineve din Montijo, Portugalia, XXL-Lavagem de Carros, din Montijo,
Portugalia, EKIP Europa, din Malaga, Spania, La Reserva de Malaga, din Malaga, Spania, și Hotel
Bed&Breakfast Minu, din Mileto, Italia.

120

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

120

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Consorțiul Învățământ Special este for mat din două inspector ate școlar e – Inspectoratul

Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov și nouă școli gimnaziale
speciale (opt din Municipiul București și una din județul Ilfov) - Școala Gimnazială Specială Nr. 2
(aplicantul proiectului și instituția coordonatoare), Școala Gimnazială Specială Nr. 4, Școala Gimnazială
Specială Nr. 7, Școala Gimnazială Specială Nr. 8, Școala Gimnazială Specială Nr. 9, Școala Gimnazială
Specială Nr. 10, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Școala Gimnazială Specială „Sf.
Nicolae” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș. Consorțiul se află la al treilea proiect
Erasmus+ în domeniul VET, acțiunea cheie 1.
Obiectivul general al proiectului VET este cr eșter ea gr adului de inser ție socio-profesională a
elevilor cu dizabilități mintale, prin dobândirea de către aceștia de competențe specifice unor ocupații,
creșterea adaptabilității sociale, precum și a gradului de autonomie și independență, formarea unor
comportamente specifice vieții active de adult, în scopul asigurării unei incluziuni sociale reale și
viabile.
Obiectivele specifice, r ealizabile pe par cur sul implementăr ii pr oiectului, inclusiv în cele 2
săptămâni de stagiu la partenerii externi, vizează:
- dezvoltarea competențelor necesare desfășurării de activități specifice ocupațiilor de lucrător
floricultor, lucrător spălător auto, lucrător ajutor bucătar, lucrător în menaj hotelier, care să faciliteze
inserția socio-profesională a elevilor cu dizabilități mintale;
- exersarea deprinderilor motorii și psihomotorii în ateliere-școală și ateliere protejate care simulează
condiții reale de muncă, organizate în cadrul unor instituții cu expertiză europeană recunoscută în
profesionalizarea persoanelor cu dizabilități mintale;
- dezvoltarea de comportamente adaptative în relația cu ceilalți și exersarea conduitei independente în
medii sociale diferite, pentru facilitarea incluziunii sociale optime.
Grupul țintă din fiecare mobilitate este constituit din 10 elevi sau absolvenţi cu dizabilităţi mintale,
provenind din cele 9 unităţi de învăţământ special, membre ale consorţiului.
Mobilitatea de formare şi plasament din fiecare flux se desfășoară pe durata a 12 zile.
Prima mobilitate de formare şi plasament, fluxul 1, a avut loc în per ioada 4 – 15 martie 2019,
la partenerul din Portugalia. Activităţile s-au desfășurat în atelierele din cadrul Escola Profissional do
Montijo - Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo și la Florineve,

ambele din Montijo, Portugalia. Competenţele pe care le-au dobândit participanţii sunt specifice
ocupaţiei „Lucrător în floricultură”.
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Fluxul II, a avut loc în per ioada 8 – 19 aprilie 2019, la Escola Profissional do Montijo -

Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo și Lavagem de Carros Lda, din
Montijo, Portugalia. Competenţele pe care le-au dobândit participanţii sunt specifice ocupaţiei „Lucrător
spălător vehicule”.
Fluxul III, se desfășoară în momentul de față, fiind stabilit în per ioada 20 – 31 mai 2019, la
partenerii din Malaga, Spania – EKIP Europa și La Reserva de Malaga SL. Competenţele pe care le vor
dobândi participanţii sunt specifice ocupaţiei „Lucrător ajutor bucătărie”.
Fluxul IV, ur mează a se desfășur a în per ioada 24 iunie – 06 iulie 2019, la partenerul din Mileto,
Italia – Centro Studi Formazione Orientamento (Ce.S.F.Or.). Competenţele pe care le vor dobândi
participanţii sunt specifice ocupaţiei „Lucrător în menaj hotelier”.
Deprinderile și competențele dobândite de elevi în perioadele de formare din mobilități vor fi
exersate apoi în unitățile de învățământ la care sunt înscriși.
Impactul proiectelor VET este deosebit. La nivelul Școlii Gimnaziale Speciale Nr . 2,
derularea proiectului VET are ca impact:


dobândirea de către elevi, cadre didactice, părinți a unor cunoștințe legate de exemplele de
bune practici din țările europene; dobândirea de către elevi a anumitor deprinderi de muncă,
motrice și intelectuale specifice practicării unor ocupații, dar și cunoștințe privind normele de
securitate și sănătate în muncă și importanța respectării acestora, deprinderi de lucru în echipă,
dar și dobândirea/dezvoltarea abilități de comunicare și lingvistice (comunicare în limba
engleză). Un impact al mobilităților asupra elevilor a fost și în domeniul socializării, elevii
dezvoltându-și deprinderi de comunicare și interrelaționare atât cu colegii cât și cu adulții.



prin sesiunile de consiliere a părinților aceștia decid în mai bună cunoștință de cauză asupra
traseului școlar și profesional al copilului lor, asupra oportunităților existente pe piața muncii
dar care se și potrivesc aptitudinilor și potențialului copilului cu dizabilități mintale accentuate
și grave.

Considerăm derularea proiectelor de tip VET din cadrul programului Erasmus+ o oportunitate
extraordinară oferită elevilor cu dizabilități mintale severe, grave sau asociate de a se forma profesional
la standarde europene.

**************************************************************
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ÎNVĂȚAREA PE BAZĂ DE JOCURI – GAME-BASED EDUCATION

OR HOW TO MAKE LEARNING EASIER
Prof. Corina IONESCU, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București
Prof. Sorina PERȘINARU, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București
Summary:
”GAme-based education or how to Make lEarning eaSier” - GAMES, is a strategic partnership
project, in the field of school education (schools-only), within the Erasmus+ program, funded by the

European Commission, Key Action 2, and runs for 28 months, from 1st of November 2017 to 28th of
February 2020. It is a strategic partnership between educational institutions from 5 european countries:
Austria, Greece, Lithuania, Romania and Turkey. The Project Coordinator is Bundeshandelsakademie,
Laa an der Thaya, Austria, and Secondary Special School No. 2 of Bucharest is one of the partners. The
objectives of the project are training students and teachers in basic web programming using HTML5 and
JavaScript; designing by pupils of simple educational games with the teacher’s help, implementation of
educational games in the learning process. In the project were designated one transnational project
meeting (the final meeting), four learning/teaching/training activities for pupils (short-term exchanges of

groups of pupils) and one learning/teaching/training activities for teachers (short-term joint staff
training event). The themes of the meetings is about HTML5, Canvas and Java Script. The target group
si formed by pupils, teachers, parents, members of the local community. The expected results of the
project consist especially in video games (serious games), design by pupils, but also in creating the
project Logo, writting by teachers scientific articles, dissemination activities, and a Good Practice
Guide.
*********************
Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București, derulează, ca instituție parteneră, pe o perioadă de 28
luni, între 1 noiembrie 2017 și 28 februarie 2020, proiectul de parteneriat strategic „GAme-based
education or how to Make lEarning eaSier” – GAMES, din cadrul programului Erasmus+, finanțat de
Comisia Europeană, acțiunea cheie 2, domeniul educație școlară (parteneriate numai între școli), cu nr.
2017-1-AT01-KA219-035048.
Instituţia coordonatoare a proiectului de parteneriat strategic este Bundeshandelsakademie din Laa
an der Thaya, Austria.
Parteneri în cadrul proiectului sunt: 2nd Gymnasium of Xanthi, din Xanthi, Grecia, Alytaus
Profesinio Rengimo Centras, din Alytus, Lituania, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, din București,
România și Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu, din Istanbul, Turcia.
Este al doilea parteneriat strategic care se desfășoară cu aceeași parteneri.
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Grupul ţintă cupr inde atât beneficiar i dir ecți, cât și beneficiar i indirecți – elevi, profesori,
părinți, comunitatea locală.
Obiectivele proiectului sunt: for mar ea elevilor și a cadr elor didactice în pr ogr amar ea de
bază utilizând HTML5 și JavaScript, crearea de către elevi, cu ajutorul cadrelor didactice, a unor jocuri
educaționale video, utilizând diferite programe și implementarea jocurilor educaționale în curriculumul
școlar, în procesul de predare – învățare.
Au fost planificate în cadrul mobilităților o reuniune transnațională de proiect, la finalul acestuia,
în Istanbul, Turcia și cinci activități de învățare/predare/formare în Austria, Grecia, România și Lituania
una pentru profesori și patru elevi, pentru însușirea cunoștințelor privind programarea de bază,
gamificare, elementele constitutive ale unui joc video, etc.
Prima activitate, C1 din pr oiect, eveniment comun de instr uir e a per sonalului didactic pe
termen scurt, a avut loc la Bundeshandelsakademie din Laa an der Thaya, Austria, în perioada 29
ianuarie – 2 februarie 2018. A fost o sesiune de formare pentru profesori, susținută de către prof. univ.
Sonja Gabriel, de la Universitatea din Viena (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien), partener
extern al proiectului, care a prezentat importanța jocurilor educaționale în procesul de predare – învățare
și de către prof. Apostolos Syropoulos, care a format cadrele didactice în utilizarea programelor HTML5
și JavaScript. În cadrul acestei activități s-au discutat și aspecte legate de managementul de proiect,
stabilind direcții de lucru pentru următoarele întâlniri.
A doua activitate din proiect, C2, schimb pe ter men scur t de gr upur i de elevi, a avut loc la
Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București, în perioada 14 – 18 mai 2018. În cadrul acestei activități
elevii au fost formați în utilizarea de bază a programelor HTML5 și Java Script, au învățat cum să ceeze
o pagina simplă de web și au analizat elementele componente ale unui joc educațional. Ca temă pentru
următoarea întâlnire, din Grecia, elevii au avut realizarea paginii web a propriei școli.
A treia activitate din proiect, C3, schimb pe ter men scur t de gr upur i de elevi, a avut loc la
2nd Gymnasium of Xanthi, Xanthi, Grecia, în perioada 8 – 12 octombrie 2018. A fost o sesiune a
activităților de formare pentru elevi în continuarea celei de la București, elevii aprofundând cunoștințele
în programarea de bază și învățând și alte programe pentru realizarea jocurilor. Elevii au prezentat tema
avută de la București, crearea site-urilor școlilor dar și machetele prototip ale jocurilor pe care urmează
să le creeze. Ca temă pentru următoarea întâlnire, elevii au avut de realizat jocuri video simple utilizând
programele de codare învățate. Din școala noastră au participat doi elevi.
A patra activitate a proiectului, C4, schimb pe ter men scur t de gr upur i de elevi a avut loc la
Bundeshandelsakademie din Laa an der Thaya, Austria, în perioada 17 – 21 decembrie 2018. Elevii au
prezentat jocurile video create, au facut schimb de idei și au învățat și despre alte programe de codare

care pot fi utilizate în crearea de jocuri educaționale video: Canvas, Phaser, Unity.

124

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

124

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Urmează în acest an a cincea activitate, C5, care va avea loc în Lituania, la Alytaus Profesinio

Rengimo Centras, în luna octombrie 2019, în care elevii vor prezenta jocurile create și va fi selectat cel
mai bine realizat joc, care corespunde unor obiective educaționale și care poate fi implementat în școlile
partenere în procesul educațional.
Rezultatele finale ale proiectului sunt: logo-ul proiectului, realizarea de interviuri și videoclipuri,
chestionare, colțul Erasmus+ în fiecare instituție parteneră, jocuri video, pagina web a proiectului. Un
ghid de bune practici va fi realizat și publicat la finalul proiectului. În cadrul proiectului Școala
Gimnazială Specială Nr. 2 a realizat, în urma mobilității din România, un „Jurnal de
mobilitate” (”Mobility Journal”), ale cărui pagini sunt feed-back-urile primite de la participanții la
mobilitate, o carte „Povești de buzunar – Sandtray Play” (”Pocket Stories – Sandtray Play”), care
cuprinde „poveștile” realizate de către elevii din fiecare țară parteneră la lădița cu nisip (Sandtray) și
jocul educațional „Catch the Ball!”, utilizând programele HTML5 și JavaScript.
Aceste produse au fost prezentate la faza pe municipiu a concursului național „Made for Europe”,
ediția 2019, jurnalul de mobilitate a obținut locul II, iar jocul educațional a obținut locul I. La faza
națională, care a avut loc în aprilie 2019 la Cluj-Napoca, jocul a obținut „Mențiune”. Jocul are ca
obiective dezvoltarea atenției, dezvoltarea motricității fine a mâinii, dezvoltarea coordonării oculomanuale și poate fi integrat în curriculum-ul școlar la disciplinele: TIC, Terapie Educațională Complexă
și Integrată - Ludoterapie, Terapia Tulburărilor de Limbaj. Jocul, alături de site-ul școlii și de produsele
create de către ceilalți parteneri poate fi accesat pe pagina web a proiectului GAMES: http://edugames.eu/, care va rămâne funcțională încă trei ani după finalizarea proiectului.
Ca impact, am putut constata faptul că elevii școlii noastre și-au îmbunătățit abilitățile lingvistice
de comunicare în limba engleză, au învățat să manifeste mândrie și respect pentru tradițiile și cultura
locală, regională și națională a partenerilor, dar, mai ales au devenit conștienți de faptul că se pot integra
într-un grup de elevi, pot lucra în echipă, pot comunica folosind diverse mijloace, cu elevi din alte țări,
că au abilități care le permit participarea în proiecte din cadrul programului Erasmus+.

**************************************************************
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UTILIZAREA RESPONSABILĂ A INTERNETULUI – RESPONSIBLE

EUROPEAN DIGITAL CITIZENS
Sorina PERȘINARU, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București
Corina IONESCU, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, București
Summary:
”Responsible European Digital Citizens” - REDiC, was a strategic partnership project, in the field
of school education (schools-only), within the Erasmus+ program, funded by the European Commission,
Key Action 2, that took place between 1st of September 2015 and 31st of August 2017. It was a strategic
partnership between educational institutions from 6 european countries: Austria, Greece, Lithuania,
Portugal, Romania and Turkey. The Project Coordinator was Bundeshandelsakademie, an educational
institution from Laa an der Thaya, Austria, and Secondary Special School No. 2 of Bucharest is one of
the partners, the only special educational institution in the project. The objectives of the project were:
searching and analyzing good practices when it comes to the ”proper” use of social media, encouraging
school members to participate and contribute with their experience in various discussions or meetings,
improve pupils linguistic skills, promoting active citizenship through innovative teaching/learning
materials. In the project were designated two transnational project meeting (the first and the final
meeting), four learning/teaching/training activities for pupils (short-term exchanges of groups of pupils)
and one learning/teaching/training activities for teachers (short-term joint staff training event). The
target group was formed by pupils, teachers, parents, members of the local community. The themes of
the meetings was about the History of the Internet and Social Media, Online Defamation, Internet and
Game Addiction and Cyberbullying. The expected results of the project consisted in the project Logo,
newsletters released after each meeting, questionnaires for collecting data and evaluation, pupils essays,
interviews and a Good Practice Guide.
************************
„Responsible European Digital Citizens” – REDiC (Cetățeni europeni digitali responsabili), a fost
un proiect de parteneriat strategic, domeniul educație școlară (parteneriat numai între școli), din cadrul
programului Erasmus+, finanțat de către Comisia Europeană, acțiunea cheie 2. Proiectul cu nr. 2015-1AT01-KA219-005058_5, s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2017, între 6 țări
partenere: Austria, Grecia, Lituania, Portugalia, România și Turcia. Coordonatorul proiectului a fost

Bundeshandelsakademie, o instituție de învățământ din Laa an der Thaya, Austria, Școala Gimnazială
Specială nr. 2 din București fiind unul dintre parteneri, dar și singura instituție de învățământ special din
proiect.
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Scopul acestui pr oiect a fost studier ea var ietăților de utilizăr i necor espunzătoar e ale

Internetului și găsirea modalităților de protejare a elevilor și a publicului larg împotriva unor practici rău
intenționate, învățarea elevii cum să se comporte atunci când navighează pe Internet și cum să evite
lucrurile care le pot face rău.
Grupul țintă a fost for mat din 4000 de per soane, atât beneficiar i dir ecți, cât și beneficiar i
indirecți – elevi, profesori, părinți, comunitatea locală.
Obiectivele proiectului REDiC au fost: cer cetar ea și analizar ea bunele pr actici în utilizar ea
responsabilă a social media, încurajarea membrilor școlii (elevi, profesori, administrație) să participe și
să contribuie cu experiența lor în diferite discuții, întruniri, dezvoltarea abilităților de comunicare a
elevilor într-o limbă străină (limba engleză), promovarea cetățeniei active prin materiale inovative de
predare/învățare, consolidarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale.
Acest proiect a avut proiectate o serie de evenimente de formare pentru profesori și elevi.
Activitățile au fost concepute astfel încât să se dezvolte spiritul de cooperare între oameni, înțelegerea
diferențelor culturale și sociale, precum și recunoașterea asemănărilor culturale și sociale dintre
europeni.
Au fost proiectate în cadrul mobilităților două reuniuni transnaționale de proiect în Turcia și
Austria și patru activități de învățare/predare/formare în Grecia, Portugalia, România și Lituania.
Prima reuniune transnațională de pr oiect a avut loc în Istanbul, Tur cia, în per ioada 19-21
octombrie 2015. Mobilitatea a avut loc la școala Ahmet Cuhadaroğlu Ortaokulu, situată în regiunea
Kağithane și au participat câte doi profesori din fiecare țară parteneră. Cadrele didactice au avut șansa de
a se cunoaște mai bine, au vizitat diferite clase din școala gazdă și a avut șansa de a obține câteva
informații despre sistemul educațional din Turcia și despre metodele de predare utilizate, iar profesorii
din Turcia au avut astfel posibilitatea de a obține informații despre diverse țări europene, sistemele de
învățământ și metodele de predare. Au fost stabilite activitățile proiectului, fiind practic o întâlnire de
organizare a activităților din proiect. A fost ales logo-ul oficial al proiectului, dintre cele realizate de
elevii din fiecare țară parteneră în proiect. Logo-ul câștigător a fost creat de un elev, din Turcia.
Cea de a doua întâlnire a pr oiectului a avut loc în Xanthi, Gr ecia, în per ioada 11-15 ianuarie,
2016. A fost o sesiune a activităților de formare pentru elevi și singura sesiune de activități de formare
pentru profesori. Tema activităților a fost Internetul și social media. Elevii au fost informați despre
elementele de bază ale tehnologiei Internetului, despre istoria Internetului și au discutat diverse aspecte

ale social media, impactul și consecințele implicate. Cadrele didactice au participat la o serie de
workshop-uri, dar au discutat și, despre managementul de proiect, stabilind direcții de lucru pentru
următoarele întâlniri. Din partea școlii noastre au participat două cadre didactice.
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A doua sesiune a activităților de formare pentru elevi a avut loc în Coimbra, Portugalia, în perioada

18-22 aprilie 2016, având ca temă „Defăimarea/calomnierea online”. A fost organizat un workshop
pentru elevi de către reprezentanți ai Institutului Portughez pentru Tineret în colaborare cu Centrul
Portughez pentru un Internet Sigur, urmărind două obiective: să promoveze utilizarea în condiții de
siguranță a Internetului și pentru a alerta societatea cu privire la riscurile asociate utilizării Internetului.
Au fost invitați reprezentanți de la Garda Națională Republicană care au oferit exemple legate de ceea ce
ar putea fi considerată calomniere online: mesaje text, email-uri, imagini și clipuri video jenante, zvonuri
trimise uneori în mod anonim și nedetectabile, uneori în mod deschis.
A treia sesiune de formare a avut loc în București, în perioada 10-14 octombrie 2016. În timpul
vizitei, elevii și profesorii au susținut în cadrul programului școlar activități având la bază tema:
„Dependența de Internet și jocuri video”. Activitățile au evidențiat avantajele utilizării Internetului, dar și
dezavantajele, dependența de Internet fiind o consecință a utilizării neadecvate a Internetului. Activitățile
au fost suținute de către profesorii psihopedagogi, dar și de profesorii de kinetoterapie care au organizat
activități privind postura corectă în fața computerului, au fost efectuate exerciții de relaxare musculară și
au fost prezentate consecințe ale dependenței de Internet asupra corpului uman. Au fost invitați în cadrul
acestor activități medici neuropsihiatri, psihologi școlari, psihologi clinicieni, dar și reprezentanți ai
Organizației „Salvați Copiii”, România, care au prezentat date statistice privind utilizarea Internetului de
către elevi și au evidențiat semnele precoce dar și riscurile dependenței de Internet și de jocuri video.
A patra sesiune de formare a avut loc în Alytus, Lituania, în perioada 20-24 martie 2017, având ca
temă cyberbullying-ul. Sesiunea a constat în activități de informare asupra fenomenului de
cyberbullying, ce anume trebuie să facă în cazul în care se simt amenințați. De asemenea activitățile s-au
concentrat și asupra protecției datelor și fenomenului de spam/phishing.
Ultima întâlnire a avut loc în Laa an der Thaya, Austria, în perioada 28-30 iunie 2017, fiind
reuniunea transnațională finală de proiect, în care s-a realizat analiza tuturor activităților desfășurate în
proiect și modul în care au fost atinse obiectivele proiectului. Fiecare partener a prezentat activitățile
desfășurate pe tot parcursul proiectului și și-au adus contribuția la întocmirea raportului final.
În cadrul activităților derulate în cadrul a fost realizată pagina web a proiectului- http://reudic.eu/,
care va rămâne funcțională încă trei ani după finalizarea proiectului. De asemenea, un ghid de bune
practici în utilizarea responsabilă a Internetului și în formarea elevilor ca cetățeni europeni digitali
responsabili a fost realizat și publicat la finalul proiectului. Chestionarele privind dependenta de internet,
aplicate elevilor, au fost baza unei cercetări ale cărei rezultate au fost puiblicate în revista „European
Journal of Education Studies”, volumul 3, 2017. Culegerea de eseuri realizate de elevi în cadrul
proiectului și broșura cu ponturi pentru prevenirea dependenței de internet au fost prezentate de către
elevii școlii noastre la concursul național „Made for Europe”, ediția 2018, faza pe municipiul București,

unde au obținut locul II și locul III. Un videoclip realizat de elevi „Fără ură, cu toleranță!” a fost înscris
la concursul național realizat în cadrul „Zilei siguranței pe internet”, 2017.
Buna colaborare între parteneri, a contribuit la aplicarea pentru un nou proiect strategic în cadrul
programului Erasmus+.
128

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

128

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Studiu de impact privind folosirea

metodelor moderne în procesul de predare-învățare
Prof. Doina. MIHĂILESCU
Prof. Nicoleta SLĂVILĂ
Colegiul Tehnic „Carol I”, București, România
Summary:

This report was prepared by the project team in collaboration with the teachers participating in
the Fundamental Know-How Training Course, Madrid, 16-25 November 2015.
There were 40 teachers representing 90% of the total number of teachers in the unit. They used
modern teaching methods at 25% of course hours for one month, after which they assessed their impact.
In the second stage 50% of the hours were applied, so that at the end of the project they could be used as
a general practice.
Through these activities, the efficiency of modern methods was pursued in certain phases of the
lessons, taking into account the matter in which they are used. It is obvious that a method can not be

used in all subjects at the same time of the lesson.
Results:
The methods used are specific to the communicative - functional model and aim at the
development of reception and production skills.
The four basic skills are developed: listening and reading (reception); speech and writing
(production).
Student-centered teaching. The teacher becomes facilitator of learning situations.
Capturing and retaining students' attention throughout the lesson.

The teaching process is actively taking place, causing new incentives mainly through heuristic
dialogue. The organization of information in graphs has facilitated the reporting of a large amount of
information.
**********************
Acest raport a fost întocmit de către echipa de proiect ȋn colaborare cu profesorii participanţi la
Cursul de formare Fundamental Know - How For Effective Teaching, Madrid, 16-25 noiembrie 2015, în
cadrul Proiectului „Învățare activă”, desfăşurat ȋn cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie K1,
educaţie scolară, mobilitatea personalului din domeniul ȋnvăţământului. Proiectul a fost finanţat de
Comisia Europeana prin Agentia pentru Programe Comunitare ȋn Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, nr. contract 2015-1-RO01-KA101-014224.
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Au participat 40 de profesori reprezentând 90% din numărul total de profesori din unitate. Sub

atenta îndrumare a coordonatorilor, profesorii din scoală au folosit metodele moderne de predare la 25%
din orele de curs timp de o lună, după care a fost evaluat impactul acestora. In a doua etapă s-au aplicat
la 50% din ore, pentru ca la finalul proiectului să fie folosite ca practică generală.
Raportul se bazează pe datele rezultate din rapoartele de monitorizare ale profesorilor
coordonatori. Astfel, rapoartele analizate permit identificarea rezultatelor şi a unor elemente ale
impactului afirmat explicit sau implicit de către participanţi. Din această perspectivă, rapoartele
coordonatorilor reprezintă o sursă valoroasă de date, oferind o imagine concretă.
Utilitatea raportului este aceea de a fi o sursa de informații utile profesorilor, echipei manageriale
şi CEAC în măsurarea calitativă a procesului de predare-învăţare-evaluare din unitate; totodată oferă o
imagine a ponderii metodelor moderne folosite si a impactului din perspectiva actului didactic, dar şi al
elevilor.
Prin derularea acestor activităţi s-a urmărit eficienţa metodelor moderne în anumite faze ale
lecțiilor, ținându-se cont de materia la care sunt folosite. Este evident ca o metodă nu poate fi folosită la
toate materiile, în același moment al lecției.
Obiectivele specifice au urmărit identificarea ponderii folosirii metodelor active de predare:
Mindmap, Brainstorming, Metoda jigsaw, Metoda demonstraţiei, Metoda ThinkPairShare, Metoda
interviului.
In urma rezultatelor primite au fost transmise profesorilor materiale suport pentru a oferii
informaţii necesare despre metodele necunoscute sau mai puţin cunoscute.
In urma folosirii metodelor moderne conform metodologiei s-au obţinut următoarele rezultate :
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Matematică și știinţe
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Rezultate calitative obţinute

Din perspectiva predării


Elevii sunt activi pe toata durata predării.



Se pune accent pe stimularea creativităţii.



Profesorul devine facilitator al situaţiilor de ȋnvăţare.



Metodele de lucru folosite sunt variate.



Demersul didactic se desfăşoară activ.



Se apelează ȋn procesul predării la alte cunoștințe dobândite la alte discipline sau din viaţa cotidiană.



S-au dezvoltat capacităţile de ascultare, reflectare - elevii ascultă activ comunicările profesorului şi
ale colegilor.



Se explorează realitatea mai complex: cine, unde, ce, de ce, cum, când?



Stimulează participarea tuturor elevilor la respectarea unei sarcini.



Dezvoltă inteligenţă interpersonală ce creează oportunităţi în muncă colectivă.



Dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine.



Stimulează participarea activă, se obţin relativ uşor şi activ idei noi şi soluţii, idei originale.



Se implică activ elevii în actul de predare – învăţare - evaluare pentru a se găsi cea mai potrivită cale
de a realiza un feed-back şi de a întări asimilarea de cunoştinţe.



Metodele utilizate sunt specifice modelului comunicativ - funcţional şi urmăresc dezvoltarea
competenţelor de receptare şi producere de mesaje.



Se dezvoltă cele patru deprinderi fundamentale: ascultarea şi lectură(receptare); vorbirea şi scrierea
(producere).



Predare focusată pe elev. Profesorul devine facilitator al situaţiilor de învăţare.



Captarea şi păstrarea atenţiei elevilor pe toată durata lecţiei.



Demersul didactic se desfăşoară activ, provocând noi stimulente în principal prin dialog euristic.
Organizarea informaţiei în grafice a facilitat relatarea unui volum mare de informaţii.



Descoperirea punctelor forţe şi slabe ale elevilor.



Gruparea elevilor în perechi pentru conversaţie, creează profesorului posibilitatea observării etapelor
cu care se confruntă elevii şi cum pot fi ajutaţi.



Pregătirea elevilor pentru viaţă de după şcoală prin exerciţii de cooperare în grupuri mici, ce depind
de alte grupuri, toate final conectate într-un final precum majoritatea jocurilor din lumea
contemporană.



Rezolvarea sarcinilor necesită mai mari rezerve de timp.



Profesorul nu evaluează în întregime rezultatele; permite diferenţierea sarcinilor de învăţare;
evaluarea lipseşte sau se face cu dificultate.



Activitatea elevilor, stimularea creativităţii, creşterea capacităţii de argumentare şi comunicare.



Creşterea implicării elevilor în procesul instructiv-educativ.



Stimulează participarea tuturor elevilor la rezolvarea unei sarcini, creează oportunităţi în muncă
colectivă, dezvoltă încrederea în sine, se implică activ elevii în actul de predare-învăţare.
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School management at European level and the role of job-shadowing
Activities
Managementul școlar de nivel european și rolul activităților de
job-shadowing
Prof. Georgeta NĂMOLOVAN
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”
București, România

Summary:
The quality of education is the set of characteristics of a study program and its provider, which
fulfills the expectations of the beneficiaries as well as the quality standards. Improving the quality of
education implies ongoing evaluation, analysis and ongoing corrective action by the education provider,
based on the selection and adoption of the most appropriate procedures as well as the choice and
application of benchmarks.

The external evaluation of the quality of education is carried out in the parameters of the
institutional capacity and educational effectiveness of the education provider, the quality management at
the institutional level, the quality of the study programs offered as well as the reconciliation between the
internal evaluation and the real situation. Adaptation of the quality of school management to the level of
the European schools implies the participation of the managerial team in different types of programs,
followed by the inter-institutional comparative evaluation of the same type of study program offered by
the education providers. Participation in the job-shadowing program at "Special High School for Deaf
Mute Children" - SSUDUS Prof. Dr. Belinov "in Plovdiv is such a program.

*****************
Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului
acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.
Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea
organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri,
precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință.

Evaluarea externă a calității educației se realizează în parametrii capacității instituționale și
eficacității educaționale a organizației furnizoare de educație, ai managementului calității la nivel
instituțional, ai calității programelor de studiu oferite precum și ai concordanței dintre evaluarea internă
și situația reală.
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Adaptarea calității managementului școlar la nivelul celui din școlile europene

presupune

participarea echipei manageriale la diferite tipuri de programe, urmată de evaluarea comparativă
interinstituțională a aceluiași tip de program de studiu oferit de organizațiile furnizoare de educație.
Participarea la programul de job-shadowing din cadrul proiectului Quality Education for a Safer
Future of the Hearing Impaired Students, for Equal Job Opportunities on the European Market Ready for the Future, 2017 – 2019, 2017-1-RO01–KA101-036577, desfășurat în perioada 1216.03.2018 la ”Special HIGH-SCHOOL FOR DEAF MUTE CHILDREN - SSUDUS PROF. DR. ST.
BELINOV” DIN PLOVDIV , Bulgaria, reprezintă un astfel de program.
Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școală în
domeniul educației pentru a inova și îmbunătăți calitatea procesului de predare-învățare-evaluare, astfel
încât să poată oferi activități și programe educaționale corespunzătoare nevoilor tinerilor cu deficiențe de
auz, conform politicilor educaționale ale UE, în vederea creșterii șanselor de angajare pe piața europeană
a muncii.
Activitățile de job-shadowing desfășurate de echipa managerială au fost direct legate de nevoile
și obiectivele școlii și au constat în schimbul de bune practici, experimentarea și dezvoltarea unor noi
metode și practici de învățare, know-how asupra organizării și managementul sistemului de învățământ
special profesional din Bulgaria și modalități specifice de integrare pe piața muncii a elevilor din școala
gazdă. Echipa a dobîndit/dezvoltat capacități de bază din domeniul STEM (competențe digitale,
competențe de”a învăța să înveți”, competețe lingvistice, civice și sociale, dezvoltarea inițiativei și a
capacităților antreprenoriale, conștientizare și expresie culturală) precum și a unor abilități analitice
practice (lucru în echipă, emoționale, planificare și organizare-management de proiect/management
organizațional).
În prima zi a mobilității s-a luat contact cu participanții din școala gazdă, s-a asistat la
prezentarea facilităților școlii, a echipamentului special pentru elevii cu deficiențe de auz din școala
gazdă (dispozitive audio-vizuale) și s-a prezentat istoricul școlii. Curricula cuprinde cursuri în diferite
discipline (limba bulgară, matematică, chimie, fizică, educație plastică, geografie, științe, TIC, biologie,
educație fizică) precum și ore de practică, iar elevii participă în fiecare zi la lecții de logopedie de câte 30
de minute cu un profesor logoped.
Întrucât școala profesională pentru copii surzi dorește să se alinieze la exigențele școlilor de
profil, iar dizabilitatea fizică a acestor elevi nu le permite să își aleagă meseria sau vocația pe care aceștia
și-o doresc, în școală s-a înființat un departament special de consiliere și orientare în carieră a acestora,
de relații dintre școală și angajatori pentru organizarea practicii de instruire a elevilor. În anul școlar
1993-1994 instituția devine școală vocațională secundară, educația de bază având 11 ani de studiu, apoi
copiii surzi au oportunitatea de a continua studiile pentru încă 4 ani și pot obține o diplomă în educația

secundară într-unul din cele 3 domenii majore: confecționer în industria textilă, confecționer/asamblor în
industria mobilieră, bucătar.
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Asociația Surzilor din Bulgaria a realizat un dicționar oficial cuprinzând Limbajul Mimico

Gestual iar personalul școlii a lucrat la programe și la materialele pentru practică care au fost aprobate de
Ministerul Educației din Bulgaria, astfel încât toate școlile lucrează după acestea în prezent. Manualele
adaptate utilizate în școală se folosesc și în învățământul de masă iar orele de terapie sunt predate de
profesorii de limbă bulgară separat de lecțiile de dimineață. Un profesor de practică se ocupă cu practica
pe care elevii o fac la agenții economici. În cadrul activităților de job-shadowing susținute de școala
gazdă am participat la ore de limba şi literatura bulgară, matematică, chimie, geografie, fizică, istorie,
kinetoterapie şi formarea autonomiei personale şi terapie ocupaţională, biologie, educație fizică, științe,
TIC urmate de dezbateri asupra sistemului de învățământ special și învățământul integrat, de workshopuri precum și de activități de socializare.
O lecție specifică învățământului special este lecția de logoterapie cu tema ”Diferențierea
sunetelor b-m” în care profesorul desfășoară activități recuperatorii cu un singur elev cu deficiență gravă
(95% pierdere de auz pe o ureche și 90% pierdere de auz pe cealală ureche). Orfan de părinți elevul este
crescut și educat de bunic, nu vorbește deloc limba bulgară/romă, nu știe să scrie sau să citească.
Profesorul folosește diverse tipuri de exerciții/mijloace didactice: cartoașe, cărți de joc cu poze cu
diferite animale/obiecte, planuri, hărți, sistem fm-casetofon cu căști, laptop, obiecte care au legătură cu o
anumită imagine (marea, abțibilde cu peștișori), oglindă, balonașe, labirint. Obiectivele lecției:
pronunțarea clară și inteligibilă a sunetelor ”b” și ”m”; dobîndirea abilităților de folosire a auzului
rezidual și adaptare bună la mediul ambiant. Se începe cu exerciții de respirație/articulație prin exersarea
pronunției sunetelor ”b” și ”m”. Elevul primește comenzi simple: să gîndească, să spună, să citească
silabe, cuvinte, propoziții; să umple spații libere cu litera corespunzătoare și apoi să citească corect; să
citească, să numere și să scrie cuvîntul pe care îl vede în imagine și apoi să citească corect propoziția
formată..
Metode didactice interactive: explicația (elevul pronunță sunetele pe aerul expirat, profesorul
apropie gura de mîna elevului acesta simte vibrația produsă și poate diferenția sunetele); imitația
(profesorul imită textul muzicii folosind limbajul mimico-gestual); repetiția (profesorul pronunța sunete/
silabe cu litera ”b”; elevului i se pun căști și cu ajutorul sistemului fm profesorul ajută elevul să repete
încă o dată privind în oglindă pronunția sunetelor – ”ba”, „bu”, ”bi”, ”be”, ”ma”, ”am”, ”um”, ”em”,
”me”, ”mm”, ”mb”, ”mm”, ”mo”); repetiția (pe laptop se arată imagini cu diverse obiecte/animale care
conțin silabe; se arată cartonașe cu imaginea mării, se interpretează în limbaj mimico-gestual cuvantul
”mare”; elevului i se arată un melc și i se cere să repete cuvîntul; se lipește pe cartonașul cu marea un
abțibild cu un peștișor); lip-reading (profesorul repetă din nou pronunțarea sunetelor împreună cu elevul
uitîndu-se în oglindă și folosind limbajul mimico-gestual); recunoașterea în imagini (profesorul arată
diferite poze, elevul trebuie să recunoască, să numere și să verbalizeze silabele din care sunt formate

cuvintele din imagini); pronunția repetată a unor cuvinte care conțin sunete cu mai multe consoane:
”bla”, ”mla”, ”bra”, ”mra” precum și alte cuvinte ca mai apoi să se facă și să se pronunțe propozițiile
formate cu ele; jocul labirintului.
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Activitatea de socializare a avut ca obiective: formarea și dezvoltarea conduitei şi a bunelor

maniere în relaţia cu clientul, a comunicării și a atitudinii civilizate în relația cu ceilalți, formarea
abilităților de adaptare la nivel de comunitate iar cea de ludoterapie: exersarea psihomotricității, exporare
senzorială, formarea și dezvoltarea unor conduite motrice generale, comunicare și relaționare.
În cadrul workshopurilor s-a prezentat sistemul educațional din Bulgaria precum și activitățile
desfășurate cu elevii cu cerințe educaționale speciale în sistemul educațional profesional special
(specializări, programe, laboratoare, ateliere practice: atelierul de tâmplărie, atelierul de croitorie și
atelierul de gastronomie). Competențele practice ale acestora dobândite în școală sunt apoi
experimentate în cadrul activităților practice la agenții economici cu, care școala este în parteneriat.
Reprezentanții școlii gazdă au prezentat obiectivele proiectul mRIDGE (Using mobile technology to
improve policy Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups in Education) în urma căruia elevii
bulgari au primit tabletele pe care le utilizează la lecții și au făcut schimb de bune practici.
Dezbaterile care au urmat au abordat următoarele aspecte: modalități specifice de educație a
elevilor deficienți de auz prezentate de către reprezentanții școli gazdă (consiliere în vederea angajării lor
pe pe piața muncii de către o echipă formată din profesori pentru pregătire profesională și psihologi);
metode de predare-învățare-evaluare folosite în activitatea didactică pe care le folosim cu elevii
deficienți de auz în școala noastră; posibilități de mobilități viitoare între cele două școli și companii din
România sau Bulgaria.
Împreună cu coordonatorul din instituția gazdă s-au tras concluzii și s-au evaluat activitățile
derulate pe întreaga perioadă a mobilității. Festivitatea de închidere s-a desfășurat în laboratorul de
gastronomie al școlii gazdă alături de reprezentanții și de elevii școlii gazdă. S-au înmânat tuturor
participanților certificatele de participare și certificatele de mobilitate Europass.
Pregătirea lingvistică a constat în interacțiunile avute cu elevii, reprezentanții școlii gazdă ori cu
cei din companii. Programul cultural a constat în realizarea, după programul zilnic, a unui tur turistic al
orașului Plovdiv (Stadionul Roman, Amfiteatrul Roman, Centrul Vechi).
Bibliografie:
1. Management școlar, Ghid pentru directorii de școli, Ed.Atelier Didactic, București, 2007
2. https://issuu.com/ancatirca/docs/ghid_management_scolar;
3. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63367
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Erasmus + 2017-1-RO01-KA101-036577, Ready for the Future

Plovdiv, Bulgaria
Mobility period: 12.03. 2018 - 16.03. 2018

Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students
Educație de calitate pentru un viitor mai sigur
al studenților cu deficiențe de auz
Prof. Mihaela NICOLAE

Prof. Daniela Sorina DUMITRESCU
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”
București, România
Summary
Under the Erasmus program, the objectives set initially have been fully achieved. I wanted to participate in an exchange of experience to help me with my teaching activity. Participating in this exchange of good practice facilitates my contact with different cultures and ways of developing a lesson
project, giving me the opportunity to take part in activities where the deaf student is capitalized to his or
her real potential. I participated in successful activities engaging school life. I intend to implement the
knowledge and experience gained in my class work.
This study visit gave me the opportunity to acquire new knowledge, to assimilate new working strategies and to apply them in my professional activity to improve the instructive-educational process. I believe that all the activities I participated in were constructive in professional development.
The institution of origin has given me a chance to learn new working techniques. The didactic materials have been beneficial, well-structured, elaborated according to the context, helped us to understand
the learning process, but also during the debates. The activities carried out were well organized and
subsequently valued.
Besides, we have experienced differences in the format of education and educational principles, as
well as a lesson of speech therapy. Further debates have involved us in presenting the educational methods used and the specific teaching-learningevaluation modalities in both Bulgarian and Romanian education.
*********************
Activitatea de job-shadowing s-a desfășurat în
Special High-Schoolfor deaf-mute children-ssudus
prof. dr. St. Belinov/Special schoolfor students for
hearing impairments, Plovdiv, Bulgaria in perioada 12

-16 martie 2018.
În cadrul proiectului Erasmus+ Ready for the future KA101-036577 am participat la un schimb de
experiență pentru a ne ajuta în activitatea didactică.
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Obiectivele propuse au fost acelea de a ne însuși noi cunoștințe, a asimila noi strategii de lucru și

a le aplica în activități profesionale pentru îmbunătățirea procesului instructiv-educativ.
Participarea la acest schimb de bune practici ne facilitează contactul cu diferite culturi și moduri
de a desfășura un proiect de lecție, oferindu-ne oportunitatea de a lua parte la activități în care elevul
deficient de auz este valorificat la potențialul sau real.
Această mobilitate de schimb interșcolar vine în sprijinul transferului și implementării de practici
inovatoare, cu scopul de a împărtăși și a oferi noi metode de lucru în cadrul schimbului de experiență la
nivel european.
Obiectivele stabilite inițial au fost atinse în totalitate. Experiența s-a centrat pe asimilarea de noi
strategii de predare având ca scop învățarea reciprocă și cooperarea cu școala parteneră. Activitățile sau desfășurat cu metode, programe și instrumente de învățământ moderne și adaptate elevului cu CES.
Instituția de proveniență a oferit o șansă de cunoaștere a unor noi tehnici de lucru. Materialele didactice
au fost benefice, bine structurate, elaborate în funcție de context, au ajutat în înțelegerea procesului de
învățare, dar și în timpul dezbaterilor. Proiectele desfășurate au fost bine organizate și ulterior,
valorificate în cadrul activităților de diseminare.
Exemplele de bune practici care ne-au fost prezentate, formele de educaţie din diferite şcoli europene, activităţile formale şi informale, precum şi proiectele care vor sta la baza unei viitoare colaborări
cu partenerii europeni vor fi supuse atenţiei părinţilor şi comunităţii locale în cadrul unor ateliere cu
părinţii.
Dezbaterile ulterioare ne-au antrenat în prezentarea metodelor educaționale utilizate și
modalitățile specifice de predare-învățare-evaluare atât în învățământul bulgar, cât și în cel românesc.
Am asistat la prezentarea invățămantului special din Bulgaria, facilitățile și echipamente speciale
pentru elevii cu implant auditiv. Programul a înglobat numeroase activități dintre care: matematică,
tema fiind “Adunarea 0-20 cu trecere peste ordin”, obiectivul fiind dezvoltarea gândirii logice. La ora de
literatură bulgară, ne-a fost prezentata tema "Ficțiunea în literatura bulgară." Obiectivele au fost:
înțelegerea mesajului textului, formularea de intrebări și răspunsuri pe bază textului studiat. In cadrul
orei de logopedie, obiectivele au fost corectarea limbajului și emiterea sunetelor "b" și "m". Terapia
ocupațională la clasa a V-a s-a desfășurat cu tema "Confecționarea obiectelor de primăvară". La
workshop am prezentat sistemele educaționale din Bulgaria, respectiv România. O alta ora a fost cea de
kinetoterapie unde am asistat la metodica predării exercițiului fizic în kinetoterapie, cu 2 elevi.
Activitatea de autonomie personală s-a centrat pe o lecție demonstrativă cu tema "Confecționarea de plase din
materiale textile", cu 8 elevi de clasa a VII-a. La workshop am participat cu tema "Confecționarea obiectelor decorative"suport pentru creioane utilizând tehnica șervețelului. Dezbaterea a lansat tematici cu modalități de integrare socioprofesională a elevilor deficienți de auz, precum și ghidul carierei și posibilitățile de angajare în rândul tinerilor cu cerințe
educaționale speciale.
La TIC clasa a X-a,cu tema "Generarea și managerierea documentelor". Activitatea a avut ca scop dezvoltarea
competențelor digitale. Activitatea de socializare la clasa a XII-a cu tema “ Vizită la Hotel-restaurant Imperial”.
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Ora de ludoterapie, în cadrul grupei de grădiniță a avut ca tema ”Painea din grâu-poveste” în care

s-a utilizat că metodă- jocul de rol. La ora de geografie, au fost 12 elevi de clasă a XII-a, cu tema
"Formarea reliefului". Metode și instrumente de lucru: prezentarea, fise de lucru, tablete, harta
geografică. La ora de artă s-au confecționat vase decorative din lut de către copiii de clasa a X-a, cu 12
elevi. In cadrul orei de educație plastică ne-a fost prezentata activitatea “Vaze decorative din lut”, la
clasa a X-a cu 12 elevi, obiectivul fiind formarea abilităților manuale. La ora de TIC, am participat la o
activitate numită “Microsoft Publisher”, cu 12 elevi.
Am vizitat locurile de practică ale elevilor Hotelrestaurant “Imperial” și restaurantul “Bueno”.

La ora de terapie ocupaționala cu tema
“Piramida alimentelor”, clasa a XII-a, 12 elevi s-au
dezvoltat concepte cu privire la alimentația sănătoasă.
Dezbaterea s-a centrat pe studierea integrării
elevilor deficienți de auz pe piața muncii.
În cadrul workshop-ului a fost prezentată
platformă mRIDGE (Using mobile technology to
improve policy Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups în Education), proiect care a sponsorizat
școala cu tablete. La finalul programului, elevii alături de profesorul de pregătire practică ne-au surpins
cu o masă festivă, unde s-au expus dezbateri și concluzii cu privire la întregul program, finalizându-se
cu înmânarea certificatelor și interacțiunea cu reprezentanții țării gazdă.

Această experiență ne-a deschis orizontul în găsirea
de noi soluții și îmbunătățirea procesului educațional,
urmând ca pe viitor să fim privilegiați să mai desfășurăm

astfel de vizite.

**************************************************************
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EUROPEAN PRACTICES

FOR HIGH-QUALITY PROFESSIONAL TRAINING
2018-1-RO01-KA102-047537
Prof. Nicoleta NEGOIANU
Prof. Carmen Mihaela IONEŞTI
Prof. Gabriela ENACHE
Prof. Larisa ILE
Economic College "Costin C. Kiriţescu”, Bucharest, Romania
Summary:
The project "Erasmus + mobility - European professional training for high standards" is addressed to a group of 54 participants, 48 students of the 10th grade and 6 teachers from Costin C. Kiritescu Economic College and responds to the following needs - creation of learning opportunities
through which students receive the specialist training as close as possible to the real economy, but at the
same time have the possibility of personal development that will facilitate their finding a job and career
formation.
In order to respond to these needs, participants will carry out VET training mobility mobility to
partner countries in the European area:
-flux 1-Portugal, 16 students technical qualification in economic activities + 2 accompanying teachers.
-flow 2-Cyprus, 16 students technical qualification in tourism + 2 accompanying teachers.
-flux 3-Portugal, 16 students technical qualification in economic activities + 2 accompanying teachers.
The overall objective of the project is to increase pupils' training by conducting activities within a real company, with the aim of bringing future graduates closer to the real economy by providing
those professional skills that are required by employers.

Specific objectives:
1. Developing the skills and competences of students in the field of economic and tourism activities in
an international context and integrating them into their own training path through the use of European tools for recognizing and transferring learning outcomes for increased mobility and rapid integration into the labor market.
2. Developing cultural, social, linguistic competences and increasing motivation in day-to-day work for
VET students / teachers to improve the chances of employing and developing a professional career;

3. Increasing the capacity of teachers and pupils in VET to trigger changes at school level in terms of
modernization and international openness by strengthening the European dimension of the education
and training process .
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The partners are:


St. George Hotel Enterprises Paphos - Cyprus, Martins Seguros, Ás de Contas-Gabinete Contabilidade Lda, António Silva, Accive Barcelos - Pluriganho, Lda. Barcelos - Portugal - reception organizations for VET trainees;



Rivensco Consulting Paphos - Cyprus and Amigos by Mobilidade, Barcelos Portugal - intermediary
organizations for VET trainees.

The main activities will be - Traineeships abroad - the student participants will carry out practical activities for 3 weeks in 3 streams in May-June 2019 .
*********************
Proiectul „Mobilități Erasmus+-practici europene pentru
formare profesională la standarde înalte” se adresează unui grup
de 54 de participanti, 48 de elevi clasa a X-a și 6 profesori de la
Colegiul Economic Costin C. Kiritescu și răspunde următoarei
nevoi – crearea unor oportunități de învățare prin care elevii să
beneficieze de o pregătire de specialitate cât mai apropiată de
economia reală, dar în același timp să aibă și posibilitatea
dezvoltării personale care să le faciliteze găsirea unui loc de

muncă și formarea unei cariere.
Pentru a răspunde la aceste nevoi participanții vor efectua mobilități de formare profesională
VET la parteneri din spațiul europen:
-fluxul 1-Portugalia, 16 elevi calificarea tehnician în activități economice+2 profesori însoțitori.
-fluxul 2-Cipru, 16 elevi calificarea tehnician în turism+2 profesori însoțitori.
-fluxul 3-Portugalia, 16 elevi calificarea tehnician în activități economice+2 profesori însoțitori.
Obiectivul general al pr oiectului vizează cr eșter ea gr adului de pr egătir e a elevilor , pr in
desfășurarea de activități în cadrul unei companii reale, cu rolul de a apropia viitorii absolvenți de

economia reală prin oferirea acelor competențe profesionale practice care sunt cerute de angajatori.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale elevilor din domeniul activităților economice
și turismului într-un context internațional și integrarea lor în parcursul propriu de formare prin utilizarea
instrumentelor europene de recunoaștere și transfer a rezultatelor învățării pentru o mobilitate sporită și
integrare rapidă pe piața muncii.
2. Dezvoltarea competențelor culturale, sociale, lingvistice și creșterea motivației în activiatea de zi cu
zi pentru elevii/profesorii din VET în scopul îmbunătățirea șanselor de angajare și dezvoltare a unei

cariere profesionale;
3. Creșterea capacității profesorilor și elevilor din VET de a declanșa schimbări la nivelul școlii în
termeni de modernizare și deschidere internațională prin consolidarea dimensiunii europene a procesului
de educație și formare profesională.
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Partenerii sunt:

-St. George Hotel Enterprises Paphos - Cipru, Martins Seguros, Ás de Contas-Gabinete Contabilidade
Lda, António Silva, Accive Barcelos-Pluriganho, Lda. Barcelos- Portugalia-organizații de primire pentru
stagiarii VET;
-Rivensco Consulting Paphos-Cipru și Amigos de Mobilidade, Barcelos Portugalia-organizații
intermediare pentru stagiarii VET.
Activitățile principale vor fi: Stagii de formare profesională în străinătate-participanții elevi vor
efectua activități practice timp de 3 săptămâni, în 3 fluxuri, în mai-iunie 2019.
Rezultate mobilității – Portugalia 1 – 6 mai – 25 mai 2019:
-16 elevi cu abilități, atitudini și cunoștințe tehnice îmbunătățite, în domeniul economic.
-16 elevi care au utilizat limba engleză într-un mediu de muncă real şi în contexte sociale nefamiliare.
-16 elevi și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, relaționare și comportamentale devenind
mai ,,europeni’’.
–16 elevi care au acumulat experienţe practice deosebite, într-un mediu de muncă european și au obținut
certificate care îi va susține într-un mediu concurențial.
- 16 elevi mai motivați să obțină Certificatul de calificare în domeniul de pregătire.
- 16 elevi care au dobândit minime cunoștințe practice de antreprenoriat.
- 16 elevi care și-au lărgit orizontul cultural și au luat contact cu valorile europene.
- O tranziție mai ușoară spre ciclul liceal superior și îmbunătățirea șanselor de acces pe piața muncii.
-Realizarea unor firme de exercițiu.
-Portofolii de stagiu
-Broșură cu informații despre proiect
-Panou de prezentare a proiectului la nivelul școlii
-Expozitie de fotografii și filme
-O prezentare multiculturală-tradiții și obiceiuri portugheze.
Proiectul „Mobilități Erasmus+-practici europene pentru formare profesională la standarde
înalte” continuă cu fluxul în Paphos–Cipru–calificarea tehnician în turism, în perioada 27 mai–14 iunie
și fluxul 2 Barcelos–Portugalia–calificarea technician în activități economice, în perioada 3 iunie–21
iunie 2019.
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„Le français comme un outil d’ouverture sur le monde”
Prof. Cristina-Teodora BUICĂ
Prof. Vali-Ifigenia NICOLOF
Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti, România
Summary
The activities of education, training and animation of young people remain a pillar for social
inclusion. The choice of the French language in teaching or its good mastery tends to diminish, while the
latter represents an additional set of skills for a good social and professional integration. Teachers in
five schools (Italy, Romania, France, Bulgaria and Portugal) ask themselves the question: why are
students less interested in French? In order to answer this question and encourage the learning of this
language, pupils in five schools in different parts of Europe (Romania, Bulgaria, France, Italy and
Portugal) intend to become “Young ambassadors of the French language and culture abroad” within
the framework of a strategic partnership on the exchange of good practices in the field of education.
The goal of our project is to find solutions and innovate to motivate students to learn more
advanced French. The involvement in this project will be an openness for everyone to a multilingual and

multicultural Europe, but also an openness to oneself.
********************
Acest proiect permite punerea în valoare a ceea avem în comun, pentru a măsura mai bine
bogăţia a ceea ce ne distinge : diversitatea culturală; dobândirea de valori comune privind inserţia
profesională a elevilor din unităţile partenere prin cunoaşterea limbii franceze
Proiectul promovează cetățenia în dimensiunea sa naţională şi internaţională.

Accentul este pus pe practicile colaborative și inovatoare în jurul predării limbii franceze pentru a-i
motiva pe elevii noştri să înveţe limba franceză.
Obiectivele proiectului urmăresc schimbul de bune practici privind studiul limbii franceze şi
posibilitatea inserţiei sociale ca urmare a cunoaşterii acesteia; dobândirea de valori comune privind
inserţia profesională a elevilor din unităţile partenere prin cunoaşterea limbii franceze; motivarea elevilor
pentru studiul limbii franceze.
Între elevii liceelor partenere au creat o reţea socială prin care şi-au împărtăşit informaţii,
oportunităţi, resurse.

Proiectul se desfăşoară pe durata a 24 de luni, între 01.09.2017-31.08.2019.
În proiect sunt prevăzute 5 mobilităţi elevi şi profesori (3 elevi şi 2 profesori/ unitate).
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Activităţile din Portugalia au început luni, 15 ianuarie 2018 cu un cuvânt de bun sosit. Fiecare

coordonator din ţările partenere a prezentat pe scurt activităţile ce se vor derula înaintea şi în timpul
mobilităţilor, iar elevii din fiecare ţară au prezentat materialele realizate cuprinzând prezentarea ţării , a
regiunii, a localităţii şi a şcolii din care provin. A urmat vizitarea şcolii.
Pe parcursul mobilităţii s-au desfăşurat activităţi dedicate temei proiectului şi anume drepturile
omului. Reprezentanţii Portugaliei, ţara gazdă au prezentat un proiect derulat în şcoala lor pe această
temă. A fost proiectat apoi un film despre drepturile fundamentale ale omului, iar la sfârșit a fost aplicat
un chestionar la care au răspuns elevi şi profesori. Elevii au fost împărţiţi în trei grupuri mixte, câte un
reprezentant din fiecare ţară şi au avut ca sarcina discutarea propunerilor de logo pentru proiect, din care
s-a ales prin vot secret unul singur. Din prima rundă a câștigat un model realizat de echipa Bulgariei.

Alte activităţi desfăşurate au fost: vizitarea centrului vechi al oraşului Covilhã, o demonstrație cu
drone și roboți, vizionarea unei piese de teatru având ca subiect drepturile omului. Ziua de joi a fost
dedicată activităţilor de învăţare în context nonformal, de cunoaștere a zonei în care ne aflam din punct
de vedere economic, cultural, istoric. Vizita la agentul comercial Fabrica de Lână Ecola din Manteigas şi
vizitarea regiunii: Serra da Estrela, Valea glaciară Zezere și Cascada Puțul diavolului. În ultima zi elevii
au participat la jocuri interactive menite să le dezvolte abilităţi de lucru în echipă organizate de voluntari
ai unui ONG local. A urmat vizionarea unui program de gimnastică acrobatică realizat de elevii
portughezi. În partea a doua s-a făcut o evaluare a activităţilor desfăşurate, urmată de înmânarea
certificatelor de participare elevilor şi profesorilor de către directorul unităţii gazdă care a invitat tot
grupul la o vizită la Muzeul Lânii din oraş.
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În perioada 13-19.05.2018 o delegaţie formată din două cadre didactice şi trei elevi au

participat la activităţile de învăţare organizate la SOU "Dimcho Debelyanov", Bulgaria, Belene. Au fost
organizate mai multe ateliere de lucru: elevii împărţiţi în 5 grupuri internaţionale au avut de discutat pe
una din temele: - Limba franceză o barieră sau un pod; - Noi provocări ale francofoniei; - Cunoaşterea
limbii franceze un atu incomparabil; - De ce este important să cunoaştem mai multe limbi străine?; După Brexit, limba franceză va deveni prima limbă în UE?; Profesorii i-au îndrumat pe elevi pe
parcursul tuturor etapelor de lucru. Delegaţiile participante au răspuns invitaţiei Primarului oraşului
Belene, domnul Milen Dulev, apoi elevii au participat la jocuri interactive la centrul educativ din
localitate.

Coordonatorii au făcut o evaluare a activităţilor derulate până acum în cadrul proiectului şi au
fost stabilite următoarele activităţi de învăţare ce se vor desfăşura în perioada inter-mobilităţi, respectiv
până în octombrie 2017 şi aprilie 2019. A fost organizat un spectacol concert cu dansuri şi cântece
tradiţionale din zonă, iar fiecare delegaţie a prezentat un moment artistic specific.

145

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

145

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Au fost vizitate oraşele V.Tarnovo, Etara, Sofia. În capitală elevii şi profesorii au participat la o

masă rotundă cu tema Francofonia în Bulgaria organizată în colaborare cu Institutul Francez din Sofia şi
Universitatea de Ştiinţe, filiera francofonă din Sofia.
A treia reuniune de lucru din cadrul proiectului, „La langue française comme outil d'ouverture
sur le monde”, s-a derulat în perioada 15-19 octombrie 2018 în unitatea noastră. Activităţile de învăţare,
predare, formare au avut la temă Discriminare şi inserţie socială şi profesională.
Activităţile s-au derulat într-un spaţiu special amenajat pentru buna derulare a activităţilor, dotat
cu mijloace de comunicare, conexiune internet, mobilier mobil. Logistica a fost asigurată de echipa de
proiect. Fiecare delegaţie şi-a prezentat membri şi școala de proveniență. A urmat vizitarea şcolii, prezentarea istoricului său şi a modului de desfăşurare a activităţilor didactice.

Marți, 16.10 2018, s-a desfășurat Reuniunea de lucru cu tema egalității și discriminării bărbat/
femeie. În perioada mai-octombrie, elevii din liceele partenere au participat, sub coordonarea
profesorilor la ateliere de lucru pentru a-i sensibiliza, responsabiliza şi mobiliza în respingerea
comportamentelor discriminante sexiste şi inegalităţile între fete şi băieţi în orientarea şcolară şi
profesională. Această etapă a permis reflectarea, aportul de informaţii şi conturarea unor păreri. Ideile lor
au căpătat o formă concretă şi integrantă care s-a concretizat prin acţiuni desfăşurate în fiecare şcoală
parteneră. Au răspuns invitaţiei de participare reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar al Municipiului
Bucureşti, Institutului Francez, Primăriei Capitalei, ai ONG-urilor parteneri, profesori şi elevi. A fost un
moment convivial , de schimb de bune practici în jurul temei egalităţii şi a limbii franceze.
Sug sloganul 100 de ani de România, Sărbătorim împreună!, delegaţiile au plecat spre Sinaia
unde a fost vizitat Castelu Peleş, ctitorie a Regelui Carol I, patronul liceului, apoi spre Bran. A fost încă
o ocazie pentru a cunoaşte istoria şi cultura României.
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În perioada 8-12 aprilie 2019 s-au desfăşurat activităţile de învăţare organizate la Istituto Di
Istruzione Superiore Ovidio, Sulmona, Italia. Toate delegațiile au onorat apoi invitația din partea
Primăriei oraşului Sulmona, unde am fost primiţi în sala de Consiliu, de viceprimar care ne-a vorbit
despre nevoia de implicarea tinerilor în viaţa comunităţii. Am făcut turul oraşului, am vizitat centrul cu
piaţa Ovidiu, piaţa Garibaldi, biserica catolică, monumentele, etc.
Miercuri, 10 aprilie, în a treia zi de lucru , toate delegațiile au participat la activitatea „Avocat
pentru o zi”, care a reprezentat punctul culminant al proiectului prin prezentarea pledoariilor realizate de
delegații legate de cele două cazuri de discriminare alese.
Fiecare delegație a pregătit două pledoarii de acuzare şi doua de apărare. Cazurile au fost propuse
de coordonatorul din Franța şi acceptate de comun acord de ceilalți parteneri. Au participat la eveniment
președinta tribunalului din localiatate, avocați, juriști, profesori, presa scrisă locală şi televiziunea locală.
Evenimentul s-a bucurat de un mare interes din partea autorităților locale.
Au fost organizate activităţi de învățare în context nonformal, elevii în grupuri internaționale au
realizat mesaje legate de drepturile omului, o excursie cultural-istorică la Pompei şi Napoli; a fost o
lecţie de istorie romană şi cultură italiană.

Cunoaşterea limbilor străine reprezintă un paşaport către lumea întreagă, un atuu profesional şi
social. Limba franceză este vorbită în mai multe ţări europene şi francofone din lume. Proiectul îşi
doreşte valorizarea identităţii francofone a fiecărei ţări partenere, diversitatea culturală şi posibilitatea
unei mai bune inserţii sociale şi profesionale a elevilor.
Elevii împreună cu profesorii şi directorii unităţilor au realizat punţi de legătură cu instituţiile

partenere, au identificat oportunităţi de colaborare.

**************************************************************
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Tânăr, caut loc în Europa
Profesor psihopedagog Simona-Mihaela PETCU
Școala Gimnazială Nr. 309 și Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”
Profesor Adelina SORESCU
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”
București, România

Motto: În zadar va deschide o carte cel care nu știe să citească.
Ne place să spunem că suntem cetățeni europeni. Ne place să călătorim neîngrădiți, cu un simplu
pașaport în buzunar, oriunde dorim, în orice colț al Europei. Ne place să vorbim cu prietenii de alte limbi
pe rețelele de socializare. Și ne place foarte mult să ne trimitem copiii la școli si concursuri in alte țări. Și
multe altele pe care le facem cu plăcere și entuziasm, pentru că acum se poate. Avem legături diverse cu
lumea inconjuratoare, avem nebănuite uși deschise, iar domeniile de interacțiune sunt aproape
nelimitate: medicină, educațe, sport, tehnică și tehnologie, desigur, imposibil de cuprins pe toate aici.
Europa și-a descuiat ușa!

Însă puțini dintre noi au curajul să pătrundă în noua lume și altfel decât ca turiști. În zadar va
deschide o carte, cel care nu stie sa citească. Educația este motorul care are puterea de a ne propulsa spre
pe drumurile Europei. Iar educația se face acasa și la școala deopotrivă. Programele noi cuprind
discipline care au menirea de a ,,iniția” micul cetațean european in arta conversației universale. Tot
educația ne oferă posibilitatea de a invața limbajul universal. Educația socială, educația interculturală,
educația civica, educatia pentru drepturile copilului, si multe altele, ne ofera ocazia invatarii acestiu
limbaj.
Numeroase organizații nonguvernamentale ajung în școli cu proiecte de sprijin și integrare, servind

cauze reale și importante pentru dezvoltarea unei societăți interculturale. Prin egalizarea sanselor în
educatie ne oferim , de fapt, oportunitati diverse. Accentul cade pe proiectele si programele scolare,
pentru care găsim suport și în afara școlii, în educatia formală. Un punct de sprijin potrivit de mentionat,
Corpul european de solidaritate. Oamenii își unesc forțele si gândurile, aducând cu ei idei, convingeri și
așteptări. Participanții-voluntari la inițiativă alocă timp, energie și resurse pentru a propune activități de o
calitate deosebită. Prin urmare, se așteaptă ca acestia să arate și sa cultive același respect față de
comunitățile locale și oamenii pe care activitățile respective îi vizează în mod direct. Principiile
sanatoase sunt respectate cu sfințenie: ,,consolidarea solidaritatii între oameni, respectându-le totodată

cultura și tradițiile și depunerea de eforturi pentru a construi o comunitate bazată pe responsabilități
comune și sprijin reciproc” sau ,,aducerea unei contribuții semnificative la viața societății, dând dovadă
de solidaritate, cooperare și înțelegere reciprocă”, sunt doar doua exemple.
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Si poate cel mai important aspect, Corpul european de solidaritate urmărește să construiască o

societate mai inclusivă, să sprijine persoanele vulnerabile și să caute soluții la provocările cu care
se confruntă comunitățile. În acest sens, r eunește tiner i car e vor să învețe, să ajute și să se dezvolte,
asumandu-și o misiune pe cât de înălțătoare, pe atât de dificilă.
Exemplele de bună practică vin în număr copleșitor din școala de masă. Motiv de mândr ie,
proiectul „Tânar, caut loc în Europa!” a numarat câțiva ani de implementare pâna în prezent. Într-un
format simplu, nepretemtios, și mai ales usor de aplicat, a reușit să aduca la lumina gânduri mărețe,
visuri indrăznețe și chipuri zâmbitoare. De fiecare data îmbracate în vorbe sincere, de copii care doresc
o lume mai bună.
Tânar, caut loc în Europa!
PROIECT INTERȘCOLAR PE TEME DE CULTURĂ CIVICĂ
COORDONATORI Consiliei scolari, cadre didactice cu specialitatea istorie, cultura civica,
limbi straine,
PERIOADA
JUSTIFICARE

Un semestru scolar
Scoala este acel micro-univers social în care copiii primesc primele
lecții de viață în afara familiei. Vorbim despre validare, acceptare, empatie.
Aici se invata despre noi, despre vecinii nostril, despre conationali, despre
lumea intreaga din care fiecare este componenta vie.
Invatarea inseamna pana la final, formarea deprinderilor de comunicare si
socializare, bazate pe toleranta, in primul rand.
Cu toții ne dorim școli în care relațiile de colaborare, colegialitate și
prietenie primează. În fond, vorbim despre locul în care copiii obțin
deprinderi esențiale și dezvoltă relațiile definitorii pentru viitorul lor.
Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos
unde copiii obțin cunoștințe și deprinderi esențiale și dezvoltă relații
definitorii pentru viitorul lor, invata despre ei insisi si despre lumea
incojuratoare

GRUP TINTA

Elevi din clasele a VII-a si a VIII-a ale unitatilor scolare

TIPUL
ACTIVITATILOR

Dezbateri, concurs de eseuri, ateliere de lucru

CALENDARUL
ACTIVITATILOR

data– realizarea documentelor de lucru si a acordului de colaborare
data – activitati de tip dezbatere, workshopuri pe tema nonviolentei
prin toleranta, libertate, drepturi si indatoriri cetatenesti, prietenie si respect
reciproc, echitate si egalitate de sanse
data – organizarea concursului de eseuri
data – jurizarea
data–acordarea diplomelor participantilor si premierea concurentilor
castigatori
data – feedback si concluzii
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SCOPUL PROIECTULUI Scopul prezentului proiect il reprezinta crearea de situatii care sa
faciliteze cunoasterea libertatilor, drepturilor si indatoririlor aferente
unui cetatean intr-o societate democratica, formarea de abilitati sociale
si de comunicare in grupul social restrains, dar si in marea famile
europeana
OBIECTIVELE  Realizarea de activitati de informare asupra libertatilor, drepturilor si
PROIECTULUI
responsabilitatilor ce revin cetatenilor apartinand unei societati
democratice, a unei societati intercultural, europene, in ansamblu
 Obtinerea unui feedback in ceea ce priveste mentalitatile si
atitudinile specifice noilor generatii, privitor la relationarea in grupul
social restrains/largit;
 Depistarea si consilierea eventualelor cazuri de incalcare a
drepturilor copiilor;
 Informarea copiilor cu privire la aspecte normative, valori si
principii ce stau la baza societatii interculturale.
 Dezvoltarea unor proceduri de interventie specifice
 Consilierea si indrumarea cadrelor didactice care se confrunta cu
cazuri specifice de incalcare a drepturilor si libertatilor caracteristice
societatii democratice.
SACINILE  sa organizeze un cadru educativ in care tinerii isi demonstraeza
abilitatile de invatare, sentimentele fata de istoria neamului si a
ORGANIZATORILOR
Europei, fata de curajul si intelepciunea predecesorilor. dovedesc
participarea la viata sociala a comunitatii din care fac parte,
demonstreaza capacitate de adaptare la situatii diferite, contribuie la
construirea unei vieti de calitate, isi dovedesc capacitatile de
investigare si isi valorizeaza propria experienta dovedind setul de
valori individuale si sociale ale unei societati democratice.
 sa implice un numar cat mai mare de tineri in activitati care sa
permita o informare accesibila unui numar larg de persoane prin
intermediul produsului publicitar propus
 sa dezvolte alternative moderne de informare a societatii in legatura
cu activitatile de apreciere a valorilor si principiilor societatii
europene in ansamblu, activitati desfasurate prin programe educative
in scoala si in afara ei
RESURSE MATERIALE unitatile scolare vor asigura din fonduri proprii materialele necesare
desfasurarii concursului de eseuri, precum si realizarea diplomelor
pentru participanti si premiati.
RESURSE UMANE Activitatile de tip dezbatere , concursul de eseuri precum si jurizarea vor
fi asigurate de catre cadrele didactice din cele doua unitati scolare.
Jurizarea va fi asigurata de o echipa impartiala, formata din managerii,

Pas cu pas, proiect cu proiect construim încet, dar sigur, o comunitate unită, cu prieteni în toată
Europa!

SĂ ÎNVĂȚĂM DECI, SĂ FIM CETĂȚENI EUROPENI, SĂ FIM PRIETENI!
150

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

150

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Proiect European Intercultural tip Sister Schools
Kazım Karabekir Secondary School, Kadiköy, Istanbul –
Prof. Mihaela DIMA
Şcoala Gimnazială nr. 169, sector 6, București

1. TITLUL ACTIVITĂŢII
Schimb activitati de cultura traditionala si de bune practici educationale Romania-Turcia
2. PROIECTUL EDUCAŢIONAL / PROGRAMUL DIN CARE FACE PARTE ACTIVITATEA
Proiect European Intercultural tip Sister Schools, intre România și Turcia parte din Macroproiectul
European denumit: „Educaţia timpurie – căi de per-fecţionare“
3. DOMENIUL DE ÎNCADRARE A ACTIVITĂŢII
Educaţia timpurie – căi de per-fecţionare.
4.NIVELUL DE DESFĂŞURARE
Scoala si comunitatea locala
5. TIPUL ACTIVITĂŢII
Schimb de experienta

6. DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE
28.05.2015 -1.06.2017
7. LOC DE DESFĂŞURARE
Kazim Karabekir Secondary School, Istanbul-Turcia si Şcoala Gimnaziala Nr. 169, Sector 6, Bucuresti
8. RESURSE UMANE


CADRUL DIDACTIC COORDONATOR
DIMA MIHAELA



ALTE PERSOANE IMPLICATE

POPESCU

LUCIANA,

COROI

MANUELA,GHITA

RALUCA,

DELEANU

CARMEN,BOCSARU SUSANA,CIMPOESU MANUELA


PARTENERI/COLABORATORI
COMITETUL DE PARINTI , ADMINISTRATIA SCOLILOR SECTOR 6

9. RESURSE FINANCIARE
Proiect cu autofinantare si cofinantare
10. GRUP ŢINTĂ
BENEFICIARI DIRECŢI
Elevii Scolii Gimnaziale nr.169 si ai Scolii Kazim Karabekir
BENEFICIARI INDIRECŢI
Cadrele didactice ale celor două școli, părinții elevilor,comunitatea locală
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11. OBIECTIVUL GENERAL al pr oiectului este învăţar ea inter cultur ala - achiziţionarea si

îmbunătăţirea unor cunostinte, abilităţi si competenţe, insusirea activa a unor atitudini pozitive:
proiectul creşte conştientizarea pozitivă a elevilor asupra altor culturi, in special a culturii din tara



partenera in proiect;


proiectul susţine dialogul şi întâlnirile interculturale cu alţi copii din medii şi culturi diferite;



proiectul sprijină prevenirea şi combaterea prejudecatilor, rasismului şi a tuturor atitudinilor ce
conduc către excludere;
proiectul dezvoltă sentimentul toleranţei şi al înţelegerii diversităţii.



OBIECTIVUL SPECIFIC al pr oiectului este der ular ea unor activitati educative inter culturale în
beneficiul copiilor, profesorilor si părintilor pentru cunoasterea, insusirea si păstrarea unor obiceiuri si
traditii populare culturale românesti, respectiv cunoasterea unor aspecte specifice culturii din tara
partenerului de proiect.
12. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR
Etapa I –an scolar 2015-2016


Intalnire cu domnul Mustafa Sarikaya, directorul scolii KAZIM KARABEKIR .



Sedinta cu domnul director, directorul adjunct si cadre didactice ale scolii KAZIM KARABEKIR



Prezentarea unei expozitii de pictura; eveniment realizat de catre elevii scoli .



Prezentarea scolii, a salilor de clasa, a laboratorului de informatica, a laboratorului de stiinte
( expozitie de proiecte realizate de catre elevii scolii impreuna cu cadrele didactice sub indrumarea
carora au fost realizate), a laboratorului de muzica ( impreuna cu instrumentele utilizate in
momentele muzicale din ore), a terenului de sport, a cantinei si salii de festivitati.
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Etapa a II –a -an scolar 2016-2017

Schimb de experienta intre elevii turci si romani
Vizita partenerilor turci in Romania :


prezentarea Scolii gimnaziale nr.169, ateliere de creatie,spectacol artistic;



schimb de bune practice educationale(lectii deschise de matematica,geografie, limba engleza)



excursie Bucuresti-Curtea de Arges-Transfagarasan- retur Valea Prahovei



vizite in Bucuresti la: Palatul Parlamentului; Muzeul Antipa; pranz parcul Herastrau; vizita Muzeul
Satului



timp petrecut de elevii turci în cadrul familiilor elevilor români (cunoașterea obiceiurilor si a culturii)
Vizita elevilor români în Turcia:



prezentarea Scolii Kazim Karabekir



timp petrecut de elevii romani in cadrul familiilor elevilor turci ( cunoasterea obiceiurilor si a
culturii)



vizita orasului Istanbul si imprejurimi
13. VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII



REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE
Albume foto si realizarea unui pagini de facebook unde s-au postat fotografiile din schimburile de

experienta


MODALITĂŢI DE DISEMINARE
Prezentarea in cadrul Consiliului Profesoral a raportului de activitate realizat in urma vizitei la

scoala KAZIM KARABEKIR din Istanbul, Turcia, diseminarea pe site-ul scolii
www.scoala169.ro, http://www.tribunainvatamantului.ro/romania-si-turcia-scoli-surori/,
http://kadikoykazimkarabekiroo.meb.k12.tr/


IMPACTUL

Cunoaşterea strategiilor moderne de formare iniţială şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice din
grădiniţa şi şcolile gimnaziale, a managerilor din aceste instituţii, cunoasterea unor aspecte specifice
culturii din tara partenerului de proiect.
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METODĂ MODERNĂ DE EVALUARE
Prof. Ecaterina RONTESCU
Școala Gimnazială Nr. 80, Sector 3, București
Prof. Iulian RONTESCU
Liceul Teoretic Ștefan Odobleja" Sector 5, București

Argument

Proiectul este a activitate complexă de învaţare care se pretează foarte bine a fi folosită şi ca instrument de evaluare atât formativă cât şi sumativă. Proiectul este o activitate individuală sau de grup, dar
sunt de preferat proiectele de grup, deoarece încurajează cooperarea şi dezvoltă competenţele de lucru în
echipă. Un avantaj important al proiectului este că dă posibilitatea elevilor de a lucra în ritm propriu , de
a-şi folosi mai bine stilul de învăţare şi permite învăţarea şi de la colegi.
Metodele complementare (alternative) de evaluare sunt rezultatele modernizării viziunii privind evaluarea performanţelor elevilor, asociat cu adoptarea de decizii în termenii măsurilor ameliorative, funcţia
educativă a evaluării, utilizarea de criterii de evaluare “negociate” între evaluator şi evaluat, transparenţa
şi rigoarea metodologică, centrarea interesului pe rezultatele pozitive, intenţia de a acoperi domeniile
cognitive, afectiv şi psihomotor etc.
Una dinte metodele alternative de evaluare cu multiple valenţe formative este Metoda proiectului,
dar se cunosc si alte metode cum ar fi: interviul, metode de ȋnvăţare şi de utilizare a internetului ȋn procesul educaţional , investigaţia, observarea sistematică a comportamentului elevilor, portofoliul.
Managementul proiectului se bazează pe tr ei într ebăr i pr incipale:
De ce?
Din nevoia de a lucra sistematic, folosind cunoştinţele disponibile în mod repetat pentru o mai
corectă înţelegere a noţiunilor studiate.
Ce?
O temă care să asigure interdisciplinaritatea.
Cum?
Prin învăţarea activă şi aplicarea cunoştinţelor în plan practic.
Metoda proiectului este o metodă didactică bazată pe acţiune practică , în cadrul căreia, într-un
interval de timp bine stabilit, cei care invaţă desfăşoară activităţi constând în analizarea şi rezolvarea
unei probleme cu relevanţă socială şi adecvate propriilor lor interese, pe baza unor sarcini individuale
sau de grup. Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului , cei care invaţă dobândesc atitudini

responsabile şi autonomie de învăţare, iar achiziţiile învăţării care sunt valorificate şi dobândite au
caracter complex, interdisciplinar.
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Evaluarea performanţelor elevilor în cadrul activităţilor didactice de tip proiect poate constitui

o”zonă de risc” pentru cadrele didactice. În cadrul proiectului este dificil să măsori şi să apreciezi
contribuţia fiecărui elev. O posibilitate ar fi aceea a evaluării care să urmeze distriburea sarcinilor,
realizată în etapa iniţială, dar o asemenea modalitate nu ar determina responsabilizarea elevilor şi
consolidarea relaţiilor dintre ei. Este indicat ca toţi elevii să conştientizeze că fiecare este responsabil de
toate aspectele proiectului şi trebuie sa poată răspunde la orice întrebare referitoare la etapele acestuia .
Lipsa de implicare nu este tolerată în cadrul acestei activitati.
Printre caracteristicile esenţiale ale metodei proiectului menţionam:
-plasarea elevilor in situaţii de învăţare,
-realizarea de conexiuni între ceea ce ştiu deja elevii şi un context specificat printr-o sarcină de lucru
specifică,
- un stimul caracteristic domeniului profesional,
-rezolvare de probleme specifice vieţii reale şi domeniul profesional de bază, crearea unui mediu de
învăţare stimulativ, atractiv şi distractiv.
Integrarea de noi conţinuturi de invăţare în experienţa lor de învăţare cu specific profesional este
posibilă dacă li se solicită elevilor să identifice şi să examineze noi informaţii, noi abilităţi, necesare pentru realizarea sarcinii (învăţare activă) . De asemenea, subliniem faptul că prin metoda proiectului, elevii , prin plasarea lor în rolul de lider al propriului proces de învăţare, sunt activ responsabilizaţi, li se
dezvoltă încrederea în sine, îşi asumă responsabilităţi, li se dezvoltă competenţele specifice antreprenoriatului şi cetăţeniei.
Rolul profesorului, în acest context, este de a crea un mediu de învăţare în care să fie integrate
diferite achiziţii ale invăţării percepute anterior ca fiind distincte, respectiv încurajarea abordării holiste,
pragmatice. Este absolut necesară articularea coerentă , într-un sistem, a obiectivelor de invăţare, a activităţilor elevilor şi a evaluării acestora.
Pe parcursul derulării proiectului, se va urmări dacă elevul/ echipa lucrează şi dacă înregistrează
progrese. Se va aprecia:


ce s-a realizat



cum



de ce



cu ce rezultate

respectiv procesul, evoluţia, activitatea în general.
Obiectul evaluării se poate constitui din aspecte precum: produse sau ansambluri de produse
(prezentări, filme, reviste, produse electrice etc.) sau procese (modul de prezentare, evoluţia personală,
modul de raportare la sarcinile de lucru etc.).

Criteriile folosite pentru aprecierea evaluării sunt: validitatea sau relevanţa (dacă evaluarea se
raportează la criteriile de performanţă şi la obiectivele de învăţare), fidelitatea , acurateţea (fiecare elev
beneficiază de şanse egale în procesul de evaluare, iar toţi examinatorii şi evaluatorii vor ajunge la
aceleaşi concluzii), utilitatea (eficienţa, transparenţa).
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În vederea unei evaluări obiective şi credibile, realizate în cadrul proiectului, sunt necesare: -

criterii clar formulate celor care învaţă;
- echidistanţa cadrelor didactice;
- comunicarea lipsei de toleranţă faţă de neimplicare şi a responsabilizării întregului grup, în cazul
apariţiei unei astfel de atitudini ;
- responsabilizarea fiecărui membru din cadrul grupului pentru succesul şi pentru eşecul proiectului,
ceea ce are implicaţii asupra cunoaşterii tuturor detaliilor despre proiect;
- elaborarea de sarcini de lucru consistente, incitante;
- solicitarea unui plan al proiectului, a unui jurnal al proiectului, pentru a înţelege cine a făcut, ce a făcut,
de ce, unde, cu ce rezultate etc. ;
- organizarea de întâlniri frecvente cu echipele;
- organizarea de sesiuni finale, incluzând prezentări şi discuţii, în cadrul cărora fiecare elev trebuie să
poată răspunde la orice întrebare care i se adresează;
- utilizarea aprecierilor elevilor de către colegii lor (interevaluarea), ca instrument de evaluare.

Eva-

luarea sau examinarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care

urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic, formarea unor abilităţi, de
orientare şcolară şi profesională, iar pentru profesor evidenţiază ceea ce a realizat şi ce are de realizat pe
viitor.

Bibliografie
1. Gardner, H., (2005). Mintea disciplinata; educatia pe care o merita orice copil, dincolo de informaţii

şi teste standardizate, Editura Sigma, Bucureşti.
2.

Manolescu, Marin, Potolea, Dan (2005). Teoria şi practica evaluării educaţionale.
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EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE VIZIBILĂ

PRIN PROIECTE EUROPENE LA CMBRAE
Aura STĂNCULESCU, CMBRAE
Marcela Claudia CĂLINECI, CMBRAE
București, România

Summary
Schools are not just places where students acquire academic skills, but the space where they learn to
become confident in their future, to connect with those around them, to discover their potential, to fulfill
their dreams and aspirations, to be resilient, experience emotions. Guidance and counseling is the
curriculum in which personal learning and development are promoted. The school counselor is the
specialist who runs the responsive direct service provider to help teachers, parents and children in the
personal development process and in exploring personal resources, but also in solving different crisis
situations (the collaborative case consultant). (Călineci, M.C., 2017, apud R. J. Wingfield, 2010, H.

McMahon, E.C. Mason, 2009)
School counselors provide support for the implementation of European policy competences and
recommendations on permanent support to be given to the learner in the development of key
competences, Career Management Skills (CMS) and transition from school to active life, and on the
other part to support self-knowledge and informed decision about the educational and professional
choices of prospective graduates. In the European projects that CMBRAE develops, school counselors
are actively involved in exercising the key competency of learning to learn so that they are prepared to
provide the best services.
**********************
Școlile nu sunt doar locuri unde elevii dobândesc competențe academice, ci spațiul unde învață să
devină încrezători în viitorul lor, să fie conectați cu cei din jurul lor, să-și descopere potențialul, să-și
împlinească visurile și aspirațiile, să fie rezilienți, să experimenteze emoții. Orientarea și consilierea
constituie domeniul curricular în care se promovează cu precădere învățarea și dezvoltarea personală.
Consilierul școlar este specialistul care derulează programe psiho-educaţionale şi de carieră pentru
actorii școlii (the responsive direct service provider) prin care-i ajută pe profesori, părinţi şi copii în

procesul de dezvoltare personală și în explorarea resurselor personale, dar și în rezolvarea diferitelor
situații de criză (the collaborative case consultant). (Călineci, M.C., 2017, apud R. J. Wingfielde, 2010,
H.McMahon, E. C. M. Mason, 2009)
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Consilierii școlari asigură suportul pentru implementarea competențelor și recomandările

politicilor europene privind sprijinul permanant care trebuie acordat elevului în ceea ce privește
dezvoltarea competențelor-cheie, competențelor de management al carierei (Career Management Skills)
și tranziția de la școală la viața activă, iar pe de altă parte pentru a sprijini autocunoașterea și decizia
informată cu privire la opțiunile educaționale și profesionale ale viitorilor absolvenți.

În proiectele europene pe care CMBRAE le dezvoltă, consilierii școlari sunt activ implicați în
exersarea competenței cheie a învăța să înveți astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru furnizarea celor
mai bune servicii. Prezentăm mai jos, câteva inițiative ale CMBRAE în domeniul proiectelor europene:

MY FUTURE- IMPROVING DIGITAL SKILLS FOR CAREER GUIDANCE AT SCHOOL
https://myfutureproject.eu/project/

Proiectul MY FUTURE, proiect Erasmus plus este o inițiativă curajoasă a unei echipe

internaționale de proiect, în perioada 2016-2018, în care CMBRAE este partener, ce își propune să
creeze noi și inovative instrumente utile în consilierea carierei, în 5 țări europene.
În același timp, proiectul caută răspunsuri pentru întrebări cum ar fi:
Ce carieră mi se potrivește?
Ce meserii se vor căuta în viitor?
Unde pot găsi suport pentru a lua decizia potrivită privind cariera mea?

Ce consilier mi-ar plăcea să mă ajute?
Sunt întrebări la care fiecare persoană trebuie să găsească răspunsul potrivit, la un moment dat.
De ce un astfel de proiect?
Pentru că mediul tehnologic actual, cu o dezvoltare fără precedent, obligă sistemele de educație să se
reorganizeze, să se re-creeze pentru a asigura adaptarea cât mai eficientă la cerințele mereu în schimbare
de pe piața muncii.
Viitorul cere abordări noi ale educației, dar deopotrivă ale consilierii carierei elevilor/tinerilor, pentru a
răspunde cât mai prompt, lucid și adecvat la piața forței de muncă în mișcare.
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Proiectul sprijină școala ca instituție să-și intensifice eforturile de a colabora cu mediul din afara

ei, de a crea contexte de învățare, informare și consiliere pentru elevi, în acord cu alte instituții de
educație, cu furnizori de consiliere vocațională/ profesională de la nivel local, precum și cu agenți
economici.
Proiectul își propune să dezvolte acțiuni de cooperare internațională în 5 țări partenere (Italia,
Marea Britanie, Danemarca, Malta, Romania) cu scopul proiectării și implementării unor servicii de
consiliere a carierei pentru elevi, utilizând resurse digitale inovative. Parteneriatul include universități
europene de top, activitatea fiind coordonată de Universitatea din Camerino, una din cele mai vechi
universități din lume. De asemenea, o contribuție deosebită și-au adus Universitatea Derby din UK,

respectiv Departamentul de Calitate în Consilierea Carierei, precum și Universitatea din Malta, în special
în segmentul de cercetare și elaborare de resurse în domeniul calității în consiliere.
STRENGTHENING-UP CIVIC SKILLS FOR STUDENTS IN ORDER TO PROMOTE
DIVERSITY AND TOLERANCE IN SCHOOLS, DEMOCRATIC TOGETHER,
www.cmbrae.ro
Este un proiect finanțat prin Programul Education, Scholarships, Apprenticeships And Youth
Entrepreneurship Programme-2014-2021, cu finanțare prin Granturile SEE și norvegiene. Justificat de
specificul activității consilierilor școlari, proiectul DEMOCRATIC TOGETHER, care se deruleazăî în
perioada 2018-2020 aduce împreună nevoia școlii românești de a integra diversitatea umană în institutia
școalară - și experiența unor țări europene cu o vastă cultură a democrației implementată eficient și
natural, atât la nivel practic atitudinal în societate, cât și în mentalitatea oamenilor.
Deoarece printre responsabilitățile consilierului școlar se numără și aceea de a facilita crearea
unui mediu școlar prietenos, pozitiv, în care învățarea, civismul și democrația să se manifeste corect și
concret, prin respectarea drepturilor și nevoilor fiecărei persoane, prin sprijinirea tuturor copiilor, a celor
cu cerințe educative speciale, a copiilor proveniți din medii dezavantajate, de risc, proiectul creează un
excelent context pentru exersarea competențelor și atitudinilor democratice în Norvegia și în Islanda. Într
-o primă etapă, 9 consilieri școlari, beneficiari ai mobilităților (The European Wergeland Centre (EWC),
Oslo, Norvegia și InterCultural Iceland Borgarnes, Islanda) devin agenți ai schimbării care influențează
mentalitatea și comportamentul întregii comunități educaționale, în sensul dezvoltării atitudinilor prosociale, a toleranței și a acceptării diversității.
Proiectele ulterioare dezvoltate în școli vor urmări:

respectarea valorilor democrației,

promovarea comunicării și dialogului, prevenirea discriminării, respectarea drepturilor omului,
celebrarea diversității, promovarea demnității umane, asigurarea de șanse egale, crearea unui spațiu de

învățare bazat pe colaborare și integrare.
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JOBLAND - Teaching skills and resources for improving career learning at schools
https://www.joblandproject.eu/
Scopul principal al proiectului Erasmus plus, în perioada 218-2020 este crearea unui set de
resurse inovatoare, în domeniul consilierii și orientării copiilor cu vârste între 6-11 ani (ciclul primar),
pentru reducerea abandonului școlar, facilitând proiecții motivatoare pentru viitoarea carieră. Ca lider de
proiect, într-un parteneriat select și complex cu 9 instituții (CMBRAE, Universitatea din Florența, Institutul
de Științe ale Educației, Centro Studi Pluriversum, Maniago Institute, VIA University College, Cascaid, DEP Institut, Ozel
Bilkent Ortaokulu din

6 țări europene (Italia, România, Danemarca, Anglia, Turcia și Spania).

Cu produse intelectuale ambițioase, asumate prin parteneriat și dedicate ciclului primar (cercetări, gamification,
video-tutoriale, modele de activități de consiliere, curriculum de consilierea carierei pentru profesori și elevi, ghid de bune
practici și webinare), proiectul își propune dezvoltarea de resurse și modele bazate pe noile tehnologii pentru îmbunătățirea
procesului de consiliere a carierei în școlile din Europa, reducerea abandonului școlar timpuriu în țările europene, promovarea
relațiilor dintre diferiții actori implicați în consiliere și orientarea carierei, la nivel local, național și european.

Așadar... Fii desschis(ă) și primește invitația de a învăța să înveți! Adaugă în programul tău
obiceiul de a visa, a identifica nevoi, a căuta surse de finanțare și a scrie proiecte creative, a motiva
echipe pentru a le implementa, a inventa modalități practice prin care să oferi tot ceea ce ai mai bun în

tine, apoi a schimba radical modul în care îți construiești prezentul și viitorul.

1. OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being, PISA, OECD Publishing,
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en
2. Iannis Giulio (2017), Improving Career Management Skills Models, practices and guidance
resources. Handbook for practitioners, The LE.A.DE.R project/ LEarning And DEcision making
Resources file:///C:/Users/User/Desktop/Handbook_LEADER_EN2017.pdf (e-book)
3. Sultana G. Ronald, Enhancing the Quality of Career Guidance in Secondary Schools, 2017 https://
myfutureproject.eu/io3-enhancing-the-quality-of-career-guidance-in-secondary-schools-handbook/ (e
-book)
4. Țibu Speranța (coord.), Consilierea și orientarea în curriculumul școlar gimnazial - studiu
comparativ, 2017, https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2018/06/Consiliere-curriculum_2017.pdf
(e-book)
5.

Țibu Speranța (coord.), Consiliere și dezvoltare personală clasa a V-a. Ghid pentru profesori, 2017,
https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2018/06/Consiliere-cls5-ghid-2017.pdf (e-book)
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FLAGSHIP EXTRACURRICULAR PROJECTS IN SCIENCE
The 10th edition of European Researchers’ Night, 29th September 2017
Proiecte extraşcolare de anvergură în domeniul ştiinţelor
Ediţia a X-a a Nopţii Cercetătorilor Europeni, 29 septembrie 2017
“Nu poţi învăţa nimic pe nimeni; poţi doar să ajuţi pe cineva să descopere.” Galileo Galilei
Prof. Mihaela Vâjâitu
Liceul Teoretic “J. Monnet”, București, România
Summary:
‘You cannot teach people anything: you can only help them discover it.’ Galileo Galilei
Making small steps towards research from Preschool…
Inventions invade our lives and they don’t bother us, on the contrary, they satisfy us. This is the reason
for which we want to search on a daily basis new improvement in our activity. The inventor of tomorrow
must have today’s seed of curiosity planted within himself! So, Go! The experiments made extended from
small pocket inventions to airborne device - drone.
The scientific literacy is a realistic approach that engage students in knowing, evaluating and explaining
some natural and technological phenomena with the aim of building some solid competences in the
domain of science.
Wishing to enlarge the interactivity zone with a small offspring, we approached new opportunities in the
process of proactive learning, learning through inquiry-based method using innovative and diverse
activities.
Nature exploration and looking into physical phenomena are landmarks that keep our curiosity awake.

Ştirea Agerpres- “Cercetătorii aduc ştiinţa în stradă la cea de a X-a ediţie a Nopţii Cercetătorilor

Europeni, vineri, 29 septembrie 2017, începând cu ora 17,00, în Bucureşti şi alte 16 oraşe din România,
ingineri, exploratori şi inventatori aşteptându-i la eveniment pe pasionaţii de ştiinţă de toate vârstele.”
Evenimentul a avut rolul de a reuni copii de toate vârstele pentru a-i provoca la experimente inovative în
care creativitatea şi curiozitatea s-au împletit cu scopul de a lansa
o provocare în domeniul experimentelor demonstrative din
domeniul ştiinţelor cu scopul de a le stimula imaginaţia şi de a le
creea o bază pentru proiectarea de noi dezbateri pe teme
ştiinţifice.
Adulţii au participat activ alături de cei mici, interacţionând la
multe din provocările ştiinţei. Cercetătorii prezenţi au răspuns la
multe întrebări arzătoare pentru destinderea atmosferei pline de o efuziune creatoare.
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Evenimentul din Piaţa Universităţii-Bucureşti a reunit rezultatele muncii elevilor din cadrul proiectului
"5 ştiinţe", la standuri vizitatorii putând testa multe din inovaţiile tinerilor cercetători din şcolile şi liceele
participante.
Echipele reunite a trei instituţii şcolare: Liceul Teoretic J. Monnet, Şcoala Gimnazială Herăstrău şi
Colegiul Tehnic Media, prin persoana profesorei de fizică Mihaela Vâjâitu au prezentat o serie de
experimente inedite cu scopul de a invita publicul tânăr la o interactivitate documentată din care ştiinţa
îşi v-a putea selecta noi adepţi.

Şcoala Gimnazială “Herăstrău”, Liceul Teoretic “J. Monnet” şi Colegiul Tehnic “Media” au reuşit să
interfere cu ajutorul ştiinţelor aplicate.
În paşi mici spre Cercetare de la
Grupa Mare…
Invenţiile ne invadează viaţa şi nu
ne supără, ba din potrivă ne
satisfac. Acesta este şi motivul
pentru care ne dorim să căutăm
zilnic noi îmbunătăţiri în sfera
noastră de activitate. Inventatorul
de mâine trebuie să aibă plantată
sămânţa curiozităţii de astăzi! Deci,
START! Experimentele derulate sau extins de la mici invenţii de
buzunar, până la dispozitive
aeropurtate -drone.
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Alfabetizarea ştiinţifică este o abordare realistă care îi implică pe elevi în recunoaşterea, evaluarea şi
explicarea unor fenomene naturale şi tehnologice cu scopul de a le construi nişte competenţe solide în
domeniul ştiinţelor.
Dorind să lărgim zona de interacţiune cu micile vlăstare am abordat noi oportunităţi în procesul învăţării
proactive, învăţarea prin investigare (inquiry-based method) folosind activităţi variate şi innovative.
Explorarea naturii şi investigarea fenomenelor fizice sunt repere ce ne ţin trează curiozitatea.
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Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Impactul proiectului "Innovative Technologies for Active Language Class

(I-TALC)” în „Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria”

Profesor Mihaela-Loredana VANGHELIE
Şcoala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”
București, România
Summary:

The work focuses on the impact of the European project „Innovative Technologies for Active
Language Class (I-TALC) on the teachers and students from Special Vocational School for Hearing
Impaired “Saint Mary”, but also on the image of the institution in the local community. This project is a
three-year Erasmus + strategic school partnership that involved eight secondary schools from Czech
Republic, France, Greece, Lithuania, Romania, Spain, Turkey and FYR of Macedonia.
The main objectives of this presentation is to highlight the role of the project activities in the
development of the students’ communication, intercultural, digital and socio-emotional competences.
The paper presents also the impact of the project on teachers, who succeeded to improve their
teaching methods, but also their relationship with the students and their parents.

Proiectul „I-TALC”, proiect de parteneriat strategic între școli, acțiunea KA2, derulat în cadrul
programului Erasmus +, în perioada 1.09.2014-31.08. 2017, a reunit elevi și profesori din 8 țări: Franța,
România, Lituania, Grecia, Spania, Turcia, Cehia și Macedonia.
Obiectivele proiectului au fost dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală în limbi străine ale
elevilor (engleza, franceză, spaniolă);
creșterea motivării și implicării elevilor
în învățarea limbilor străine; dezvoltarea
competențelor

digitale

ale

elevilor,

cunoașterea altor țări și culturi europene
de către elevi, promovarea cetățeniei
europene,

dezvoltarea

socio-emoționale

ale

competențelor
elevilor;

dezvoltarea unor metode pedagogice
digitale în vederea creării unor lecții
inovative și captivante pentru elevi.
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Fiind implicați în diferite activități cum ar fi lecții de engleză prin joc, jocuri psihologice de grup bazate

pe dramatizare, simulare și joc de rol, punerea în scenă a unor piese de teatru, dansuri tradiționale și
competiții sportive, activități organizate în cadrul taberelor de învățare a limbilor străine din Kavadarci,
Macedonia, Odry, Cehia și Cadiz, Spania, elevii deficienți de auz au avut oportunitatea de a comunica în
limba engleză cu colegii și profesorii europeni, dezvoltându-și astfel competențele de comunicare în
această limbă. Ei au reușit chiar să fie formatori și să-i învețe pe colegii lor auzitori să comunice în
limbaj mimico-gestual. Aceștia din urmă au manifestat un interes deosebit față de acest mod de a
comunica cu ajutorul semnelor, ajutându-i astfel pe elevii deficienți de auz să conștientizeze, că dacă ești
deschis către ceilalți și dispus să le împărtășești emoțiile, gândurile și sentimentele tale, poți crea oricând
punți de comunicare.
Utilizând laptopul, tableta, camera video și telefonul mobil în diferite activități ale proiectului, elevii șiau dezvoltat competențele digitale. De exemplu, ei au creat prezentări în PowerPoint ale țărilor europene
participante la proiect, au realizat două videofilme „Școala și orașul meu” și „Cele mai utilizate cuvinte
și expreesii în limba română și limbajul semnelor”.
Călătorind în alte țări europene, elevii deficienți de auz au experimentat sentimentul de apartenență la
comunitatea europeană. Ei și-au dezvoltat competențele interculturale, integrându-și valorile europene în
propriul lor sistem de valori, învățând să fie solidari și să coopereze cu alții pentru atingerea unor scopuri

comune. De asemenea, ei au devenit conștienți de drepturile și responsabilitățile ce le revin în calitate de
cetățeni europeni.
Toate activitățile derulate în cadrul proiectului au oferit elevilor deficienți de auz oportunitatea de a
cunoaște alte culturi europene. Ei au învațat să accepte diferențele și să valorizeze diversitatea culturală,
au devenit mai toleranți, mai dispuși să se accepte pe sine și pe ceilalți așa cum sunt.
Pe parcursul întregului proiect, elevii și-au dezvoltat competențele socio-emoționale. Prin
participarea la activitățile de grup organizate în cadrul taberelor –crearea unui dans, a unei piese de
teatru, realizarea de fotografii, elevii au
învățat

să-și

controleze

identifice

propriile

și

să-și

emoții,

să

identifice și să înțeleagă emoțiile
celorlalți. Stima lor de sine s-a
îmbunătățit, gradul lor de independență
și asertivitate a crescut. Ei și-au
optimizat,

de

interpersonale,

asemenea,
și-au

făcut

relațiile
mulți

prieteni și și-au dezvoltat capacitățile
de comunicare empatică.
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Noi sperăm că toate competențele dobândite în cadrul acesui proiect internațional vor facilita integrarea

socio-profesională a tinerilor deficienți de auz în societate.
Profesorii implicați în activitățile de proiect și-au integrat noi metode și tehnici de predare în activitatea
lor, dar și noile tehnologii de comunicare, îmbunătățindu-și astfel relațiile cu elevii și părinții acestora, a
căror încredere în capacitatea instituției de a oferi o educație de calitate a crescut.
Profesorii implicați în proiect au participat la 4 întâlniri transnaționale de proiect organizate de către
Colegiul „Georges Pompidou” din Ville-Neuve-la-Garenne, Paris, „1st Gymnasium of Sitia”, Creta,
Grecia, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” București, România și
“Nida Secondary School“ din Nida, Neringa, Lituania. În decursul acestor întâlniri, profesorii din școlile
partenere au predat lecții de limba engleză interactive elevilor din aceste școli, făcând schimb de
experiențe și bune practici. De asemenea, ei au creat nenumărate lecții de limba engleză interactive,
bazate pe metode digitale de predare, pe care le-au publicat pe site-ul proiectului www.i-talc .eu.
Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local, național și imternațional a condus la creșterea
prestigiului școlii în comunitate și a contribuit la motivarea altor cadre didactice din școală de a se
implica în derularea altor proiecte europene.
Orice proiect este o poveste. El devine un capitol în istoria personală a vieţii fiecăruia ce se implică în
realizarea lui. Dar "I-TALC" este nu numai povestea comună a celor 19 elevi şi 10 cadre didactice care
au participat la mobilităţi, ci una dintre multele poveşti frumoase care s-au scris și se vor mai scrie de-a
lungul timpului în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria".

Bibliografie
1. www.i-talc.eu
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”OPEN-SIGN, Socio-educational E-magazine for European Deaf Children”

-o platformă educațională bazată pe comunicarea vizuală
pentru copiii cu dizabilitate auditivă

Prof. Zoe Anica PIONTCHEVICI
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca
Prof. Dorina Elena CHIRA,
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca
Cluj, România
Summary:
Open Sign is an Erasmus+ KA 2 project for school education and innovation that brings together
six European partners from France, Belgium, Germany, Italy and Romania.
Open Sign aims to build deaf children’s knowledge of the world through visual information. We
intend to mitigate the social gap and the low number of educational tools in sign language through a
dedicated platform, based on visual logic, International Sign and different national sign languages. We
target deaf pupils from 7 to 12 and their educators.
In order to compensate for the lack of educational materials for deaf children, Open-Sign aims to
develop learning materials and tools for teachers as well as parents/relatives. Difficult to realize until
now, digital technologies offer the possibility of creating adapted educational materials, and easily accessible, based on videos, respecting the needs of deaf children.
Open Sign will bring together: Thematic topics, Manual activity videos, Games, E-books and

Educational sheets.

”OPEN-SIGN, Socio-educational E-magazine for European
Deaf Children” este un proiect Erasmus + K201, parteneriat strategic
pentru dezvoltare de inovaţie, care se derulează pe o perioadă de 27 de
luni, începând cu 1 octombrie 2017.
Scopul principal, care a stat la baza realizării parteneriatului între

cele șase instituții europene participante la acest proiect, a fost acela de a
dezvolta materiale și instrumente educaționale adaptate și adecvate
elevilor cu dizabilități auditive.
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Deși există diferențe între sistemele educaționale de la nivel european în ceea ce privește educația

copiilor cu dizabilități auditive, în sensul că în unele țări există școli speciale, pe când în alte țări elevii
cu dizabilități auditive sunt școlarizați în sistemul educațional integrat, problemele cu care se confruntă
acești elevi sunt comune: majoritatea manualelor utilizate în școli sunt inaccesibile elevilor, textul ocupă
adesea foarte mult spațiu, imaginile sunt prea puține, vocabularul este complicat, iar propozițiile prea
complexe. De asemenea, în majoritatea țărilor, elevii cu dizabilități auditive studiază conform aceluiași
curriculum ca și elevii auzitori, cadrele didactice realizând adaptări curriculare în funcție de
particularitățile elevilor. Profesorii realizează adaptări curriculare, însă întâmpină dificultăți mari în
găsirea de materiale didactice adecvate pentru copiii cu dizabilități auditive, mai ales pentru elevii care
comunică preponderent prin limbaj mimico-gestual. Prin urmare, adeseori, interesul copiilor pentru
învățarea școlară scade, se constată o demotivare a elevilor, care duce la

la rezultate școlare

nesatisfăcătoare la teste, examene și uneori chiar la abandon.
Proiectul ”OPEN-SIGN, Socio-educational E-magazine for European Deaf Children” vine în
întâmpinarea nevoilor copiilor cu dizabilitate auditivă, a cadrelor didactice și a părinților de a utiliza
resurse educaţionale adecvate dizabilităţii. Cu elemente pedagogice ușor de înțeles de către copiii care
comunică preponderent prin limbaj mimico-gestual, în cadrul proiectului se realizează materiale care vin
în sprijinul profesorilor pentru a stimula interesul copiilor cu dizabilități auditive pentru învățarea
școlară.
Obiectivele vizate în cadrul proiectului sunt:


Conceperea unei platforme electronice dedicate copiilor cu dizabilități auditive cu scopul de a
îmbunătăți educația, accesul, participarea și performanța acestora în cadrul sistemului de învățământ;



Utilizarea potențialului interactiv al internetului și al cărții electronice pentru a oferi un conținut fără
precedent pentru copiii cu dizabilități auditive, împreună cu fişe educative care pot fi utilizate de
către profesori şi membri ai familiei;



Încurajarea copiilor cu dizabilități auditive să-și îmbunătățească cunoştințele şi să dobândească
mijloacele necesare pentru a comunica cu cei din jur, inclusiv cu familia.
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Parteneri în acest proiect sunt două instituții de învățământ (din România și Italia) și patru instituții

care au expertiză în elaborarea de materiale digitale destinate persoanelor cu dizabilitate auditivă:


Les Apprimeurs, Paris Franta (coordonator)



Media'Pi, Rosny sous bois, Franta



Signfuse, Antwerpen, Belgia



Yomma Schafer & Sequeira Gerardo Gbr, Berlin, Germany



Istituto dei Sordi di Torino, Pianezza, Italy



Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca
Proiectul se adresează în principal elevilor cu dizabilități auditive cu vârste cuprinse între 7 și 13

ani, al căror profil auditiv nu permite perceperea auditivă a vorbirii, care comunică preponderant prin
limbaj mimico-gestual, părinților care au copii cu dizabilități auditive și cadrelor didactice.
Rezultatele așteptate la finalul proiectului constau în:
cărți electronice (e-books) și un template care va permite profesorilor să creeze propriile cărți
electronice;
jocuri educaționale accesibile în format electronic;
filme tematice prezentate în limbaj mimico gestual, realizate de persoane cu dizabilitate
auditivă;
acvitități video manuale (filme care cuprind explicații în limbajul mimico-gestual pentru
activități practice, sportive, de știință etc) realizate de către copii cu dizabilități auditive din
învățământul primar;
fişe de lucru educaționale.
Materialele realizate în cadrul proiectului se bazează în principal pe comunicarea în limbaj
mimico-gestual și pe comunicarea vizuală și sunt traduse în limbile engleză, franceză, română, italiană,
germană pentru a oferi
îmbunătățirii calității

profesorilor

conținut adaptat copiilor cu dizabilități auditive în scopul

educației pentru aceștia. De asemenea, prin intermediul acestui proiect se

urmărește îmbogățirea culturii copiilor aparținând comunității surzilor, promovarea dezvoltării cognitive
a copiilor surzi, care să le permită accesul la concepte abstracte, să faciliteze interacținea între copii și
părinți, între copiii cu dizabilități auditive și copiii auzitori, să faciliteze integrarea lor școlară și socială.
Toate resursele educaționale create în cadrul Proiectului OPEN-SIGN vor fi disponibile gratuit pe
platforma www.opensign.eu începând cu anul școlar 2019-2020.
Resurse bibliografice:
www.opensign.eu
www.facebook.com/opensign.eu/
Acest proiect Erasmus+ nr 2017-1-FR01-KA201-037433 a fost finanțat cu suportul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine
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Networked Labs for Training in Sci-

ences and Technologies
(NEWTON)
Prof. Mona Luiza POP
Prof. Florica STOICA
Școala Profesională Specială pentru
Deficienți de Auz ”Sf. Maria”,
București, România

Parteneri
1. DUBLIN CITY UNIVERSITY, Ireland – Coordonator
2. FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, Spain
3. NATIONAL COLLEGE OF IRELAND, Ireland
4. BRUNEL UNIVERSITY LONDON, United Kingdom
5. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Slovakia
6. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, România
7. WHITE LOOP LIMITED, United Kingdom
8. BEYOND S.R.L., Italy
9. QUI! GROUP S.P.A., Italy
10. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO,
Slovakia
11. APIERIAN LIMITED, Ireland
12. SIVECO ROMANIA SA, Romania
13. KYBERTEC S.R.O., Czech Republic
ATOS SPAIN SA, Spain
Scopul proiectului
NEWTON este o inițiativă la scar ă lar gă car e
are ca scop final dezvoltarea și integrarea unor
instrumente inovatoare pentru predare și învățare,
pentru a crea laboratoare noi sau de a le interconecta pe
cele existente și de a construi o platformă paneuropeană de învățare care sprijină diseminarea rapidă a

conținutului de învățare către o gamă largă de
utilizatori.
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Obiectivele proiectului NEWTON:


dezvoltarea și implementarea unui set de mecanisme noi TEL (Technology-enhanced learning) care
implică o stimulare multi-modală și multi-senzorială.



dezvoltarea, integrarea și implementarea unei tehnologii noi care va include: realitatea augmentată,
gamification și învățarea auto-dirijată. Toate acestea sunt adresate utilizatorilor din ciclurile primare,
gimnaziale și profesionale, inclusiv elevi cu dizabilități auditive, vizuale și fizice.



realizarea unei platforme de mari dimensiuni, care să poată

conecta toate părțile interesate în

educație, permițând reutilizarea conținutului și susținerea/generarea de conținut nou, creșterea
schimbului de conținut în diverse forme, dezvoltarea și diseminarea unor noi scenarii de predare.


personalizarea și adaptarea atât la nivelul conținutului cât și al prezentării informațiilor ce urmează să
fie achiziționate de către elevi, în scopul de a spori calitatea procesului de predare-învățare



validarea impactului platformei și a eficienței scenariilor didactice prin pilotarea tehnologiei
NEWTON la nivel european.

Rezultatele estimate ale proiectului
Impactul estimat al proiectului poate fi sintetizat astfel:
1. Instituirea TIC ca bază a educației secolului XXI - Avem în vedere această nouă abordare
NEWTON, în care elevii să poată participa activ la procesul de învățare și să colaboreze pentru a putea
rezolva o anumită problemă, fapt ce va dezvolta noi abilități tehnice și sociale în rândul tinerei generații.
Conceptul de "learning by doing" și posibilitatea de a învăța oriunde și oricând va contribui în mod
semnificativ la stimularea elevilor în direcția dezvoltării creativității științifice.
2. Facilitarea incluziunii sociale. Dezvoltarea unor tehnologii de învățare care să asigure accesul la
informații inclusiv pentru persoanele cu dizabilități prin furnizarea instrumentelor necesare pentru a
construi medii de învățare accesibile.
Impactul tehnologic. Implementarea componentelor tehnice în Cloud oferă o capacitate nelimitată de
procesare a informațiilor. Componentele pot fi accesate prin serviciile oferite de Cloud Platform,
simultan, de către un număr mare de utilizatori. Prin urmare, acesta este un important pas înainte oferit

de NEWTON în comparație cu infrastructurile tehnologice existente.
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Concluzii

Proiectul NEWTON s-a derulat cu elevii ciclurilor gimnazial și profesional din Școala
Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” în cadrul cabinetului ”Media” și a constat
în parcurgerea mai multor lecții din aria curriculară ”Matematică și științe”. Au fost predate și
consolidate cunoștințe de matematică, biologie, fizică și chimie. În același timp, s-a urmărit
îmbunătățirea și utilizarea în contexte noi de învățare a competențelor digitale ale elevilor.
Printre lecțiile parcurse în acest proiect se numără: ”Vaporizare și condensare”, ”Viața maritimă”
sau ”Atomi și izotopi”. Totodată, elevii au avut ocazia să-și testeze în mod interactiv cunoștințele
dobândite prin completarea unor teste inițiale (”Pre Test”) și finale (”Post Test”) în cadrul fiecărei
ședințe organizate în cadrul proiectului.
Platforma educațională utilizată în cadrul proiectului s-a dovedit a fi extrem de atractivă și utilă
pentru elevii cu deficiențe de auz. Aceștia au beneficiat și de sprijinul incontestabil al traducerilor
conținuturilor din lecțiile prezentate prin intermediul limbajului mimico-gestual și dactilic.
S-a remarcat faptul că toate conținuturile de învățare transmise prin intermediul aplicațiilor VR
(Virtual Reality) au fost mult mai accesibile elevilor. Aceștia au avut ocazia de a participa activ la lecție
și de a colabora în rezolvarea eficientă a sarcinilor de lucru primite.
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Școala românească... întrebări și... așteptări
Prof. Liliana Maria Toderiuc-Fedorca
Școala Gimnazială Nr. 56
București, România
Avem predispoziție să căutăm adânc “afecțiuni” ale școlii românești și să “vânăm” greșeli și vinovați, neglijând lucrurile cu adevărat importante în contextual actualei generații de copii/elevi în contrast cu mentalitatea noastră neschimbată, rămasă rigid ancorată în trecut.
Vă provoc la reflecție ...

Educația din România este orientată spre performanță sau spre reușită?
De ceva timp am sentimentul că în școala românească a pătruns o obsesie pentru rezultate, că ne
concentrăm prea mult pe note și prea puțin pe plăcerea elevilor de a învăța. Părinți, profesori, factori decidenți punem o presiune mare pe copii, iar aceasta îi afectează deopotrivă pe elevi, profesori, părinți.
Elevul ajunge să alerge după note, să aprecieze rezultatul și nu procesul de învățare, iar
profesorul nu mai are timp pentru cunoașterea elevului, fiind preocupat de rezultatele acestuia.
România este fruntașă la aproape toate olimpiadele internaționale(care masoară performanța), dar
pe ultimele locuri la Testările Internaționale(PISA, TIMSS, PIRLS) (măsoară reușita).
România este fruntașă în doua extreme, olimpiadele internaționale și abandonul școlar.

Este promovată meritocrația în sistemul de educație românesc?

Elevii trebuie încurajați să facă eforturi pentru a exploata propriul potential.
Realizarea valorilor democratice
depinde de egalitatea de șanse, dar această
egalitate de șanse înseamnă să putem accede și concura la toate nivelurile cu șanse
egale, nu înseamnă că suntem egali.
Meritocrația

este

ideologia

fundamentală a societăților democratice.
Meritocrația este un principiu bazat pe
competiție, pe selecția în funcție de merit.
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În mediul școlar notele elevilor trebuie acordate pe merit, pentru a reflecta rezultatele eforului și

talentului, pentru a oglindi competențele și cunoștințele însușite de către elevi.
În ce măsură realizează școala românească aceste valori prin sistemul de evaluare pe care îl
practică? Care sunt limitele și care sunt posibilele soluțiile?

Orientarea școlară și profesională a elevilor între consiliere – informare și constrângere?
Avem noi, în România, un sistem coerent de acțiuni care să le ofere elevilor îndrumare în
alegerea școlii potrivite?
Oferă familia și școala pentru elevi un cadru oportun de a -și alege parcursul educațional și de asi stabili profesia potrivită conform valorilor și aptitudinilor proprii?
Cât de mult sunt legate insuccesul și abandonul școlar de lipsa orientării școlare și profesionale
adecvate?
Învățământul profesional și învățământul dual - pot reprezenta drumul către reușită pentru mulți
dintre absolvenții noștri de gimnaziu. În schimb, orientarea către acest tip de învățământ trebuie să se
realizeze pentru valorizarea aptitudinilor și deprinderilor, nu prin constrângere.

Asistăm la greșeli ale părinților care, pe de o parte, își constrâng copilul să devină ceea ce își
doresc ei și nu copilul (încercând astfel să își regleze niște frustări\ neputințe din trecut), iar de pe altă
parte aleg ei pentru copil filiere valorizate din punct de vedere social și nu filiere considerate “mai puțin
nobile “.
Cariera didactică între satisfacții și provocări ?
Satisfacțiile carierei didactice sunt de necontestat pentru noi. În schimb, de ceva timp, ne confruntăm cu un fenomen de decredibilizare a școlii în general. Am sentimentul dezbinării relației dintre
actorii educaționali, cadre didactice – părinți, cadre didactice – elevi, se întâmplă un fenomen care se
amplifică pe zi ce trece. Identificăm o reală problemă cu încrederea în profesori și cu limitarea libertății
profesionale de a ne desfășura activitatea. Soluția este să căutăm împreună soluții, profesori, părinți,
factori decidenți.
Imi pun problema, văzând generațiile actuale de elevi, cât de importantă este pregătirea științifică și cât de importantă este pregătirea pedagogică a profesorului?
Se impune clar pentru sistemul nostru de învățământ să avem o nouă abordare a formării inițiale
pentru profesia didactică. Pentru a lua cele mai bune decizii, pentru o gândire unitară în acord cu reali-

tatea de la clasă, atât din perspeciva formării inițiale cât și din perspectiva formării continue a cadrelor
didactice, este necesar să se așeze la aceeași masă mediul preuniversitar și mediul universitar.
“Nu încerca să fii un om de succes, ci un om de valoare”
(Albert Einstein)
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Transcriere: text literar, nonliterar

Prof. Daniela BĂDESCU
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Ghe. Asachi”
București, România

Pornind de la ideea că, într-o perioadă plină de
transformări cum este aceea pe care o traversează lumea
contemporană azi, afirmăm că literatura trebuie privită
din perspective cu totul noi, perspective pe care le
identificăm atât la nivel social, cultural cât și la nivelul
educației.
În acest sens, lectura apare ca o activitate

intelectuală de bază a elevului, desfășurată în cadrul tuturor disciplinelor școlare, dar cu precădere, în
cadrul disciplinelor cuprinse în aria curriculară „Limbă și comunicare” – limba și literatura română,
limbi străine, limbi materne, literatura universală – înscriindu-se într-un proces educațional flexibil și
dinamic, implicând activități de înțelegere și receptare, decodare și interpretare, transformare și
producere de noi sensuri și valori. Finalitățile de bază ale acestui proces de lectură îl formează atât
spectrul larg de competențe specifice (de înțelegere și receptare, de decodare și interpretare, de
comunicare orală și scrisă etc.), precum și trăsăturile caracteriale, comportamentele elevului – valori
obținute exclusiv prin educația literar-artistică, susține Vl. Pâslaru.
Dacă vorbim despre lectură, vorbim implicit despre „obiectul” de lucru pe care aceasta îl
presupune, textul.
*Cuvânt provenit din fr. Texte, lat. Textus, termenul text poate fi definit, „in lato sensu”, conform
Dicționarului explicativ al limbii române – ediția 2016, ca „ceea ce este exprimat în scris; cuprinsul unei
opere literare sau științifice, al unui discurs, al unei legi etc. Fragment, parte dintr-o scriere. 2. Cuvintele
unei compoziții muzicale. 3. Literă de tipar cu un corp de 20 de puncte tipografice.”
Pe de altă parte, Dicționarul Limbii Române Literare Contemporane (Ed. Academiei, 1958)

propune pentru noțiunea de text următoarea definire: „Ceea ce este exprimat în scris; conținut de idei
scrise de un autor și alcătuind o operă literară sau științifică, un discurs, o lege etc.;”, adică propune o
adâncire a sensului ideii de text făcând trecerea la diferențierea tipurilor de texte și conturând dihotomia
text literar versus text științific.
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Dicționarul de termeni lingvistici al lui Gh. Constantinescu Dobridor (ed. Teora) propune, în

sfârșit, o delimitare a tipurilor de texte și astfel „<fr. Texte, cf. lat. Textus>: 1. scriere originală,
autentică. Se caracterizează prin autonomie și limitare. 2. Fragment dintr-o scriere. à~ descriptiv: t. care
are la bază o descriere. à~ narativ: t. care are la bază o narațiune, o istorisire, o povestire. à~ dialogat: t.
care are la bază o conversație între două sau mai multe persoane; t. alcătuit sub forma unui dialog.”
Conceptul de text este caracterizat printr-o însumare de trăsături.
Textul literar ca obiect didactic poate fi considerat o secvență lingvistică scrisă sau vorbită, care
formează o unitate comunicațională. Fiind o noțiune foarte cuprinzătoare, ea include, practic, orice mesaj
verbal – un articol de ziar, o conversație între două sau mai multe persoane, un poem, un roman, un
studiu științific, un discurs parlamentar, un interviu etc. Există mai multe tipuri de texte: texte orale (a
căror geneză este concomitentă cu performarea/rostirea lor), texte scrise (cele literare, note, manuscrise,
articole etc.), texte narative (caracterizate prin construcții enunțiative și conectori temporali), texte
descriptive (caracterizate prin conectori adverbiali și adjectivali-pronominali), texte poetice (repetiții,
simetrii topică specifică, limbaj poetic), texte dialogate (caracterizate prin succesiunea întrebare-răspuns,
schimbul de replici) etc. Pentru ca un text să reprezinte un tot unitar, el trebuie să satisfacă două condiții
esențiale: condiția de coerență și cea de coeziune.
Distincția cea mai des operată în interiorul noțiunii de text este cea de text literar și text
nonliterar. Textul literar se suprapune, deseori, conceptului de operă literară având în vedere faptul că
este o modalitate de cunoaștere subiectivă a realității obiectiv/umană, are subtext emoțional și valoare
estetică, iar limbajul artistic (al literaturii artistice), spre deosebire de cel tehnic, publicistic,
administrativ, academic etc., îi lasă scriitorului o libertate deplină față de normele limbii literare.
Cu toate acestea, textul literar este și el o formă de comunicare, un mesaj. Dacă poetul,
permițându-și toate libertățile față de normele limbii, nu comunică nimic (o stare, o atitudine, o trăire, o
idee etc.), limbajul/textul rămâne o simplă gratuitate.
Pe de altă parte, textul nonliterar: are scopul de a informa, de a convinge, de a amuza, de a
explica, de a sensibiliza, etc., folosind în acest sens un limbaj adecvat intențiilor vorbitorului.
Modificarea de statut a textului literar este însoțită de o nouă perspectivă asupra procesului
lecturii. Sub influența teoriilor cognitiviste, capacitatea de a înțelege un text nu mai este determinată doar
de gradul de stăpânire a limbii, ci și de întreaga structură cognitivă a celui care citește (sintagma
„structură cognitivă” desemnează sistemul de cunoștințe organizate în categorii de concepte sau
reprezintă, în alți termeni, teoria despre lume a subiectului). Efectele concrete ale acestei perspective sau lăsat văzute în formularea unor strategii de comprehensiune, strategii de apropiere a conținutului
textelor.
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Textul literar, ca obiect didactic, comportă elemente disciplinare și transdisciplinare (fonetică și
lexicologie, morfologie, sintaxă, stilistică, teorie literară, psihologie, pedagogie, sociologie). Acest fapt
necesită tălmăcirea textului la diferite niveluri interdependente și interacționale: epic, lingvistic și estetic.
Importanța alegerii textelor și a strategiilor de selecție vizează diversitatea structurilor textuale și
proporția corectă literar non-literar, diversitatea tematică, valoarea formativă a temelor și consonanța lor
cu orizontul de așteptare al studenților, calitățile lingvistice și formale ale textelor, precum și nivelul de
lizibilitate.
Întorcându-ne, însă de la distincțiile pe care Gh. Constantinescu Dobridor le face, în ceea ce
privește tipurile de texte ne oprim asupra celui narativ, reprezentativ pentru ceea ce, în manualele școlare
și nu numai, denumim genul epic.
Prezentăm în continuare patru modele de abordare a textului literar în școală. Aplicând, în funcție
de necesitățile didactice, un model sau altul, profesorul de limba și literatura română va observa o
ameliorare a relației elev-text literar.
Modelul cultural sau istoric
Acest model, care a devenit dominant în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, este prezent în
școală și pentru un anumit tip de texte acest model este eficient. Conform acestui model, profesorul de
limba și literatura română urmărește îmbogățirea orizontului cultural al elevilor. Textele propuse pentru
studiu fac parte din canonul literar, în cadrul lecțiilor textele se discută cu referire la biografia autorului
sau la curentele literare și la trăsăturile acestora. Acest model accentuează canonul literaturii naționale și,
implicit, formarea mândriei naționale ale elevilor. Astfel pot fi predate/învățate textele lui Ion Druță.
În secolul al XX-lea, s-au dezvoltat alte trei modele. Dar modelul cultural nu și-a pierdut
importanța.
Modelul lingvistic
Unii numesc acest model analitic. Educația elevilor nu este în primul rând enciclopedică, ci
estetică și se urmărește formarea conștiinței estetice a cititorilor. Opera literară, conform acestui model,
este văzută ca o construcție autonomă care, în practica didactică, are trei modalități de interpretare:


ca analiză stilistică a textelor literare;



ca lectură hermeneutică având ca scop o înțelegere profundă a sensurilor textului, în special a

nivelului simbolic;


ca analiză structurală a textului, elevii descoperă structura textului literar, genurile și speciile, tema și
personajele textului.
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Modelul social

Acest model apare în anii 70, scopul fiind dezvoltarea conștiinței sociale a elevilor. Se consideră
că literatura oferă diverse modele de construcție a realității. Din punct de vedere didactic, abordarea se
bazează pe discuții și reflecții pe marginea textelor studiate.
Învățătorul îl învață pe elev să citească printre rânduri, să descopere ideologia ascunsă a unor
texte și să discute deschis despre poziția morală sau politică prezentă în text. Este mai grea evaluarea în
cazul acestui model, pentru că se va pune accent pe competența de comunicare și pe corectitudinea
exprimării ideilor, a punctelor de vedere, a argumentelor pe care le prezintă elevii.
Modelul orientării spre cititor
Spre sfârșitul secolului al XX-lea, acest model devine foarte important. El presupune o abordare a
lecturii în care profesorul pune accent pe efectul pe care textul îl are asupra elevului-cititor. Scopul
principal este dezvoltarea personală a elevilor. Această paradigmă este cunoscută și sub denumirea de
modelul dezvoltării personale sau experiența lecturii. Profesorul încearcă să creeze situații de învățare
prin care elevii să devină conștienți de valorile cognitive sau emoționale pe care le activează lectura
textului, să provoace răspunsuri/reacțiile personale ale elevilor față de textele citite.
Desigur, fiecare profesor de română se raportează la un model sau altul în funcție de scopul pe

care îl urmărește dar mai ales de tipul de text propus la oră. Unele fragmente din literatura națională sunt
adevărate opere de artă prin patrimoniul cultural pe care îl reprezintă (opera lui Ion Druță), alte
fragmente prezintă interes din punctul de vedere al structurii sau modurilor de expunere (romanele lui C.
Petrescu), pentru unii elevi lectura textelor literare este un mijloc de înțelegere a unor fenomene sociale
largi (romanele istorice), iar pentru o bună parte din elevi – lectura este pasiune, prin lecturi aceștia își
modelează personalitatea. Este evident faptul că aceste modele pot coexista și pot fi aplicate consecutiv
sau concomitent de profesorii de română.
Este important să prezentăm, în această ordine de idei, și rolurile pe care și le asumă cititorii –
elevi în cadrul diferitor texte. Cea mai interesantă clasificare pare a fi clasificarea lui Appleyard (1994),
bazată pe o teorie centrată pe cititor:
1. Cititorul naiv (preșcolarii, școlarii de vârstă mică sunt mai mult ascultători decât cititori, ei nu
deosebesc încă ficțiunea de realitate);
2. Cititorul-erou/eroină (în timpul lecturii elevii se identifică cu personajele din universul ficțional;
literatura este concepută ca o alternativă a vieții cotidiene);
3. Cititorul gânditor (adolescenții citesc pentru a înțelege mai bine lumea și pe ei înșiși);
4. Cititorul interpret (elevii care studiază literatura în mod sistematic, ei învață să abordeze analitic un
text, pot folosi concepte din teoria literară, pot realiza contextualizări);
5. Cititorul pragmatic (e cititorul care savurează lectura, se identifică cu personajele, evaluează o
anumită atitudine despre lume).
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Desigur că profesorul de română va depune efort sporit pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă ceea ce
citesc. În anul 2011, Giasson a propus o strategie care se bazează pe cinci tipuri de procese. O astfel de
abordare are avantajul că mizează pe o implicare activă și conștientă a elevilor în lectură și îi formează
pentru a deveni cititori competenți și conștienți. Giasson menționează că această abordare e binevenită în
gimnaziu, când elevii își pot structura o manieră de lectură care să le ofere șansa de a înțelege ceea ce
citesc și de a se bucura de lectură. Profesorul de română va avea în vedere următoarele etape:
1. Definirea strategiei și precizarea utilității ei. Profesorul le propune elevilor strategii de lectură și
comprehensiune în funcție de text și particularitățile acestuia.
2. Explicarea procesului. Profesorul le explică elevilor pe parcurs elementele de structură ale textului,
formulează ideile principale împreună cu clasa.
3. Interacțiunea cu elevii și ghidarea lor pentru a stăpâni strategia. Profesorul va oferi indicii, le va oferi
feedback.
4. Dezvoltarea autonomiei elevilor în folosirea strategiei. Dacă una din strategii nu este clară și nu dă
rezultat, profesorul o va schimba, se va consulta cu elevii pentru aplicarea altei strategii de lectură și
comprehensiune a textului.
Abordarea receptării textului în școală nu poate fi realizată fără o lectură profundă, dar pentru ca
lectura să fie atrăgătoare, să provoace discuții și analize pertinente, profesorul va încerca să le ofere
elevilor mai multe perspective de lectură, în funcție de țesătura textului, de complexitatea și valoarea
acestuia. A folosi o singură strategie sau abordare înseamnă a-i de-motiva pe elevi să citească. Vom
prezenta în cele ce urmează câteva strategii de receptare a textului literar, desprinse din Didactica

Florentinei Sâmihăian:
1. Abordare psihologică:
Profesorul folosește lentilele psihologiei pentru a observa motivațiile autorului sau ale personajului
însuși. Cel mai frecvent sunt aplicate teoriile lui Freud (despre cele trei părți ale minții – inconștient, ego
și super-ego – sau despre complexul oedipian). Această abordare ar spori interesul pentru lectura
romanelor psihologice, „Pădurea spânzuraților”, de exemplu. La studierea romanelor de iubire s-ar
aplica, de exemplu, teoria triunghiulară a iubirii a lui Sternverg (1986), care clasifică iubirea în opt
categorii pornind de la trei componente de bază a relațiilor interpersonale: intimitatea, pasiunea,
angajamentul.
Avantajele abordării psihologice sunt gata să-i ajute pe elevi să înțeleagă personajele, dar, în așa fel,
se vor cunoaște și pe ei înșiși, căci, inevitabil vor să identifice și la ei trăsăturile menționate. Această
abordare poate fi aplicată la studierea romanelor „Ion” sau „Baltagul”.
2. Perspectiva arhetipală:
Arhetipul reprezintă un model, o schemă recognoscibilă și este folosit pentru a descrie structura unui

text. Arhetipurile reflectă moduri universale de a vedea lumea. Ele se referă la teme arhetipale precum
călătoria eroică, căutarea tatălui și provoacă un răspuns puternic al cititorului. O abordare de acest fel
poate fi folosită pentru romanul „Creanga de aur”, de Mihail Sadoveanu.
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3. Abordarea structurală:

Inspirată de structuralism, această abordare presupune o gramatică a literaturii. Este una dintre
abordările frecvent aplicate în școală, în special pentru analiza textelor lirice. Elevii descoperă diferitele
niveluri de structură ale textului: fonetic, semantic, sintactic. Această abordare îi ajută pe elevi să
analizeze în profunzime textul liric, descoperind toate subtilitățile acestuia, respectiv, descoperind
frumusețea cuvântului scris.
Pentru o mai bună analiză a actului lecturii textului epic, a modalităților de „abordare” a acestuia
în procesul instructiv-educativ trebuie să pornim de la taxonomia lui Bloom care, în 1956, a descris
procesele gândirii ierarhizate pe șase niveluri: cunoștințe, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare.
Observăm că una dintre operațiile fundamentale ale gândirii este înțelegerea.
Pornim de la afirmația lui Zlate M. conform căreia înțelegerea reprezintă una dintre cele mai
importante activități ale gândirii, semnul ei distinctiv. Gândirea nu poate fi concepută în afara înțelegerii,
în afara sesizării și corelării atributelor esențiale ale obiectelor și fenomenelor. Înțelegerea este trăsătura
esențială și permanentă a gândirii umane, ea asigurând și buna desfășurare a celorlalte activități ale
gândirii. Nici conceptualizarea, nici rezolvarea de probleme, nici creația n-ar putea fi bine evaluate dacă
n-ar fi înțelegerea.
În viziunea autorului Zlate M., a înțelege înseamnă: a) a sesiza existența unei legături între setul
noilor cunoștințe și setul vechilor cunoștințe gata elaborate; b) a stabili efectiv, uneori și rapid, natura și
semnificația acestei legături; c) a încadra și încorpora noile cunoștințe în cele vechi, care în felul acesta
se modifică și se îmbogățesc.
Formele înțelegerii și factorii ei determinanți
Înțelegerea nu este o activitate omogenă, uniformă a gândirii, ci dispune de o multitudine de
forme. După nivelul ei de dezvoltare, Piaget desprinde două forme: înțelegerea elementară (bazată, în
principal, pe stabilirea asemănărilor, a calităților comune ce aparțin unor obiecte și pe abstracții simple);
înțelegerea superioară (caracterizată prin extensia conceptelor, prin simbolism și mai ales prin
subordonarea semnelor variabile unui sistem informațional bine organizat și reglat). Tot Piaget, luând în
considerare posibilitatea exprimării, vorbește despre o înțelegere implicită (când copilul înțelege dar are
dificultăți de exprimare) și înțelegere explicită (probantă pentru ea fiind tocmai exprimarea verbală).
Alți autori au luat în considerare modul ei de realizare, desprinzând alte două forme: înțelegere
spontană (instantanee, imediată), ce se sprijină pe o operație rapidă de integrare a noilor cunoștințe în
vechile cunoștințe și înțelegere discursivă, ce presupune desfășurare în timp și travaliu. Prima,

echivalând fie cu simpla reproducere a celor învățate anterior, fie cu sesizarea facilă, rapidă a sensului
noului material, se realizează cu ajutorul operațiilor mintale prescurtate, compacte. După cum se exprimă
sugestiv Paul Popescu-Neveanu, actele de înțelegere spontană sunt produse comprimate ale unor
probabile activități de înțelegere discursivă.
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Există și alte forme de înțelegere, cum ar fi: înțelegerea empatică (Stroe Marcus – necesitată de

înțelegerea comportamentelor și trăirilor psihice ale altor persoane, prin transpunerea în ele); înțelegerea
contextuală (Tatiana Slama Cazacu – contextul în care figurează cuvintele determinând înțelegerea
cuvintelor și a textului ca atare); înțelegerea socială (Ana Tucicov-Bogdan – utilă deslușirii relațiilor
interindividuale, a statutelor persoanelor, pentru a desprinde tendințele conduitelor semenilor și motivele
acestora). Existența mai multor forme ale înțelegerii pune în evidență nu numai complexitatea ei, ci și
caracterul suplu și dinamic, apelul la una sau alta dintre aceste forme realizându-se dependent de
particularitățile individului (posibilități și scopuri) și de cele ale situației în care se află.

Bibliografie:

1. Bocoș M., „Didactica disciplinelor școlare”, Paralela 45, Pitești, 2007¨
2. lie Emanuela, „Didactica limbii și literaturii române”, Polirom, 2014¨
3. Ilie Denisa, „Ghid practic de literatură, clasele V-VIII”, Editura Caramis, Pitești, 2014¨
4. Minder Michel, „Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare”, Chișinău, Cartier, 2003¨
5. Panfil Alina, „Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Editura Paralela
45, Pitești, 2004¨
6. Sâmihăian Florentina, „O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor
și elev”, Editura Art, 2014
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Șanse pentru o pregătire profesională europeană a elevilor cu dizabilități
Cristian IONESCU - Scoala Profesională Speciala nr. 2,
Liliana COSMULESCU - Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta ”
Marian CORBU - Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta ”
București, România

In luna februarie 2019 un grup de 10 elevi cu deficiente mintale si asociate de la Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta ” si de la Scoala Profesionala Speciala nr.2 impreuna cu profesori insotitori au participat la un stagiu de pregatire profesionala in domeniul Fabricarea produselor din lemn,
calificare profesionala –tamplar universal ,nivel 3 de calificare in Portugalia , la Montijo in cadrul
Programului Erasmus+, Actiunea KA1, având titlul „Șanse pentru o pregătire profesională europeană
a elevilor cu dizabilități”, cu numărul 2018-1-RO01-KA102-048582.
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Pe parcursul celor 10 zile elevii de la cele doua scoli au desfasurat activitate practica in cadrul

companiei MPM-Paulo Torres Unipessoal Ida Montijo ,in calitate de organizatie de primire ,stagiu organizat impreuna cu de la ESCOLA PROFESSIONAL DO MONTIJO-Associacao para a Formacao
Professional e Desenvolvimento Do Montijo , in calitate de organizatie intermediara .Activitatile practice s-au desfasurat sub indrumarea unui tutore de practica din tara gazda.
Elevii au lucrat in echipa si au dobandit cunostinte ,deprinderi si

competente profesionale specifice

calificarii profesionale de tamplar universal care le vor facilita
integrarea sociala si profesionala .
Vizitarea unor locuri deosebite, monumente, obiective
de cultura si arta din Portugalia le-a deschis orizontul spre noi
spatii de cunoastere si i-a familiarizat pe elevii cu cerinte speciale cu un alt mediu .
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Consilierea părinţilor necesară pentru educarea corespunzătoare a copiilor.
Programul „EU ŞI COPILUL MEU”
Simona Maria ALBU
profesor consilier școlar CJRAE Ilfov
Romania
Ca părinţi şi educatori avem datoria să-i susținem pe copii în dezvoltarea lor, astfel că începem
prin a-i învăța diverse comportamente. Pentru a învăţa comportamentele pe care ni le dorim, copiii au

nevoie de foarte multă repetiţie şi exerciţiu într-o atmosferă caldă şi sigură. Astfel e foarte important, în
formarea de comportamente, modul în care ne raportăm la copil, cum vorbim cu el şi ce mesaje îi
transmitem.

CUM ÎNVAȚĂ COPII COMPORTAMENTELE?



Observare – observarea celorlalti in realizarea unor comportamente



Imitare – imitarea comportamentelor celorlalti



Modelare – comportamente invatate prin indrumare



Consecintele comportamentului – consecintele pozitive duc la repetarea comportamentelor, si cele
negative duc la stoparea manifestari comportamentelor.

Consilierea este un proces de învăţare a unor abilităţi: cognitive, sociale, emoţionale prin care

clientul, copil sau adult, se adaptează optim situațiilor cu care se confruntă, îşi optimizează calitatea
vieţii personale, academice sau profesionale. Consilierea facilitează, prin demersurile pe care le
presupune, ca o persoană să facă față mai eficient stresorilor și sarcinilor vieții cotidiene și astfel să își
îmbunătățească calitatea vieții.
Procesul de consiliere oferă oportunitatea beneficiarului de a-și identifica atât factorii care îl perturbă
în activitate, cât și resursele de care dispune (și le poate valorifica), pentru depășirea dificultăților cu
care se confruntă.
Consilierea parentală a devenit din ce în ce mai necesară în vremurile actuale și are rolul să îl ajute pe
părinte în identificarea modalităților de acțiune benefice în dezvoltarea propriilor copii și în gestionarea
situațiilor problematice cu care se confruntă.
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Procesul de consiliere presupune asigurarea:

- confidenţialității,
- non-judecării,
- ascultării active,
- suportului afectiv,
- respectului faţă de client.
Domeniul consilierii a luat amploare, într-un ritm alert, fiind identificate mai multe tipuri de
consiliere (după Adriana Băban, 2001):


informațională - pr esupune ofer ir ea unor informații de specialitate;



educațională

- oferind repere psiho-educaționale necesre pentru menținerea sănătății mentale,

emoţionale, fizice, sociale și spirituale ale copiilor;


de dezvoltare personală – cu rol în funcționarea personală și socială corespunzătoare prin formarea
unor abilități şi atitudini personale;



suportivă-presupune ofer ir ea unui supor t (emotional, mater ial, apr eciativ);



vocațională- pr esupune dezvoltar ea capacităţilor necesar e în planificar ea car ier ei;



de criză - presupune oferirea asistenței psihologice în situații dificile;



pastorală - pr esupune ofer ir ea asistenței din per spectivă r eligioasă.
Rolul de părinte implică deținerea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi, însă aceste cu-

noştinţe şi abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi învăţăm să
fim părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le auzim sau le citim.
Uneori însă ceea ce învăţăm interacţionând cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi părintele de care
copilul are nevoie. De multe ori, părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente
ale copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze si o resursă, în acest caz, poate fi consilierea parentală.
Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a
copilului. În acest context, consilierea părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după
principii ştiinţifice de psihopedagogie, devine o necesitate.
Trebuie să ţinem cont că că fiecare copil are nevoi şi dorinţe unice şi bineînţeles o personalitate
unică, astfel şi raportarea noastră la ei trebuie să fie corespunzătoare apreciind unicitatea fiecăruia fără a
face comparaţie intre copii. Nu există o RETETĂ în educarea/ formarea copiilor, iar meseria de părinte

sau educator/ profesor nu este deloc uşoară. Nu putem lua o modalitate de acţiune care a fost eficientă,
la un moment dat, să o aplicăm ca atare şi să obţinem acelaşi rezultat, însă anumite modalităţi de acţiune
adaptate particularităţilor copilului şi contextului situaţional ne pot fi de folos.
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Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului în par tener iat cu Inspectoratul

General al Poliţiei Române şi Agenţia Naţională Antidrog a der ulat în per ioada 2009-2011 proiectul „Formare familială în abilităţi educative pentru prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri”,
finanţat prin Mecanismul Financiar al SEE.
Parte a acestui proiect este şi Programul “EU ŞI COPILUL MEU!, program al carui scop este
creşterea factorilor de protecţie în mediul familial şi reducerea factorilor de risc în ceea ce priveşte
consumul de tutun, alcool şi de droguri la pre-adolescenţii cu probleme de comportament şi la copiii
proveniţi din familii cu statut socio-economic scăzut, prin intermediul îmbunătăţirii abilităţilor educative ale părinţilor.
Programul s-a implementat în perioada 2009 - 2011 de către profesorii consilieri şcolari în 70 de
unităţi şcolare din judeţele Bihor, Constanţa şi Ilfov, beneficiari fiind aproximativ 1000 de familii, iar în
etapele viitoare prin materialele oferite și formarea cadrelor didactice programul a reprezentat o resursă
utilă pentru profesorii consilieri școlari și cadrele didactice.
Obiectivul programului
Obiectivul proiectului a urmărit creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a
familiilor, în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi
conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri și dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în
viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie.
Pentru atingerea obiectivului s-a urmărit:


dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă între părinţi şi copii,



îmbunătăţirea supravegherii comportamentului copiilor,



creşterea frecvenţei utilizării de către părinţi a metodelor de disciplinare pozitivă,



dezvoltarea abilităţii părinţilor de a stabili reguli de comportament clare şi coerente,



exersarea unor strategii de rezolvare eficientă a conflictelor dintre părinţi şi copii.
Tot în cadrul acestui program s-a realizat un studiu prin care s-au evaluat rezultatele activităţilor

desfăşurate cu părinţii. Studiul a evidenţiat faptul că în urma intervenţiei, (desfăşurarea activităţilor cu
părinţii) competenţa specifică familială de prevenire a consumului de droguri ilicite, tutun şi alcool s-a
îmbunătăţit semnificativ.
Bibliografie:
1. Băban, A.,(coor d.), (2001), Consilier e psihopedagogică. Ghid metodologic pentr u or ele de dir igenţie şi consiliere, Editura Universităţii. Cluj –Napoca
2.

Nicolae Mitrofan(coor d.)(2009) – Ghid pentru consilierii şcolari. Programul„Eu şi copilul meu”.

3. Şaguna (Niţă) Zoe-Doina (2011) teza de doctorat Prevenirea consumului de droguri la adolescenţi
prin intervenţii active în familie, Universitatea București,
4. Tomșa, Gh., 2008, Consilier ea și or ientar ea în școală, Univer sitatea din Bucur ești, Editur a
CREDIS.
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Educarea inteligenței emoționale a copiilor deficienți de auz – o treaptă în creșterea

calității vieții persoanelor deficiente de auz?
Pană I. Mirabela – Mariana
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”
București, România
Summary:
Education is a particularly complex and profound process. Children need a positive educational
environment that offers them many opportunities for development.Education based on emotional intelli-

gence is a long therm benefit to the children, helping them to develop a positive self-esteem, to be more
confident, assertive and more independent, more conscientious and more responsible, to be more flexible
in adapting to the social environment to which they belong, to be optimistic and happy, to create and
maintain harmonious interpersonal relations with their peers, communicateing empathically, to learn to
manage their conflicts, respectively to develop Teamwork skills. All of these are vital components for the
harmonious development of the child, and there is no exception for the hearing impaired child.
In fact, the last ones, while aware of the emotions they have, they need to be taught to express
them so that they can learn to control them. In order to do this, we need to know exactly where the children with hearing impairment have difficulties in developing methods of a specific psychological profile
within the educational and extra-curricular activities. The final aim is to help these children provide effective models of relating, communicating, intra-psychic and interpersonal conflicts management, moral
values that they can assimilate and practice in order to adapt to the environment in which they live and
integrate socially.
Cuvinte cheie: inteligență emoțională; deficiență de auz; tr ăsătur i emoționale; cluster ; r ecunoașter ea emoțiilor , inteligență interpersonală; inteligență intrapersonală; alexitimie; demers psihopedagogic.

Introducere
Relevanță teoretică
Inteligența emoțională reprezintă capacitatea personală de identificare, respectiv, de gestionare în
mod eficient a emoțiilor personale în raport cu propriile scopuri; scopuri cum ar fi cariera, familia, educația, etc. Finalitatea inteligenței emoționale rezidă din atingerea scopurilor noastre, cu un minim de
conflicte inter și intrapersonale.
Până nu acum mult timp, testele menite să măsoare coeficientul de inteligență (IQ) al unei
persoane erau considerate relevante în totalitate pentru abilitățile sale strict intelectuale. Un concept
destul de nou – inteligența emoțională - a zgâlțâit oarecum inteligența bazată doar pe acumulările de
cunoștințe. Dar cum, pe de-o parte, un număr mare persoane cu un IQ ridicat ajung uneori să fie depășite
de altele cu un coeficient mai mic, atât pe plan personal cât și profesional iar pe de altă parte, abilitățile
de comunicare și-au câștigat un statut din ce în ce mai important, inteligența emoțională câștigă teren.
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Încă din anul 1995, atunci când a avut loc prima publicare a cărții lui Daniel Goleman pe această
temă, inteligența emoțională a devenit unul dintre conceptele cele mai des discutate în Statele Unite ale
Americii. De exemplu, atunci când Harvard Business Review a publicat un articol în 1998, atrăgând
astfel un număr mai mare de cititori decât a făcut-o oricare alt articol din această publicație în timpul
ultimilor 40 de ani. Când managerul general al Johnson & Johnson a citit articolul mai sus menționat, a
fost atât de impresionat încât a trimis mai mult de 400 de copii ale acestuia la top-manageri ce își
desfășoară activitatea pe suprafața celor șase continente.
Începând cu anul 1995, Goleman s-a concentrat mai mult asupra cercetării științifice despre
inteligența emotională. El a îmbinat analizele și cercetarile proprii cu rezultatele obținute în domeniu,
până la acel moment, și astfel, Goleman a arătat pe parcursul primei sale cărți că, în esență, avem doua
creiere, respectiv doua minți: cea rațională, respectiv cea emoțională. Inteligența emoțională - ale cărei
componente sunt: autocunoașterea, auto-reglarea, auto-motivarea, empatia și abilitatea de a stabili relații
cu cei din jur – determină modul în care ne descurcăm cu emoțiile personale dar și cu ale celor din jur.
Cu alte cuvinte “sunt multe drumuri spre excelență", spune Daniel Goleman, arătând că, seturilecheie de competențe emoționale cerute de la angajați diferă oricum de la o companie la alta și de la o
industrie la alta.
Expresia inteligenţă emoţională este, de cele mai multe ori, folosită pentru a descrie trasăturile
emoţionale care condiționează sau stabilesc succesul în viaţă al oamenilor. Printre aceste trăsături
emoționale se numără: „empatia, exprimarea şi înţelegerea sentimentelor, controlarea temperamentului,
independenţa, adaptabilitatea, capacitatea de a te face plăcut şi util, rezolvarea problemelor interpersonale, perseverenţa, atitudinea prietenească, amabilitatea şi respectul” (Shapiro, Polirom, 2012, pg. 25). În
limbajul utilizat curent, de regulă, inteligenţă emoţională au cei pe care îi etichetăm „isteţi” sau despre
care spunem că „se descurcă”.
Folosindu-se de psihologia genetică, Jean Piaget a definit inteligența ca aptitudine generală a
personalității umane ce are o anume bază nativă. Adaptarea are loc în momentul echilibrării dintre
asimilarea informațională la schemele preexistente, respectiv, cel al acomodării sau, mai bine zis,
restructurării impuse de noile informații ce nu se potrivesc perfect cu schemele anterior formate.
Echilibrarea pe care J. Piaget o definește ca fiind inteligență se produce pe baza restructurărilor,
acomodărilor, repectiv, reorganizărilor mentale. Măsura inteligenței este echivalentă cu rata
acomodărilor ce înlesnesc o bună înțelegere și rezolvare de probleme.
Stabilind inteligența ca fiind o structură instrumentală, caracteristică personalității individuale,
atunci trebuie să punctăm că experiența de viață – experiența școlară și profesională, în special, o pune în
evidență și, mai mult decât atât, permite evaluarea ei. Empiric, inteligența poate fi măsurată în funcție de

randamentul învățării, atât după ușurința si profunzimea de înțelegere cât și după dificultatea
problemelor pe care subiectul dă dovadă că le poate rezolva.
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Relevanță aplicativă
Desigur, educarea inteligenței emoționale nu reprezintă o necesitate, exclusiv, în rândul copiilor
deficienți de auz; aceasta devine o problemă din ce în ce mai dezbătuta la nivel național, deoarece
drumul pe care mergem este destul de spinos iar inteligența emoțională pare a fi cea care ni-l netezește.
Astfel, este relevantă atât identificarea nivelului de inteligenţă emoţională a copiilor deficienți
de auz și precum şi evidențierea importanței deosebite pe care o are dezvoltarea acestui tip de
inteligenţă la nivelul personalităţii, la nivelul eficacităţii intrapersonale şi interpersonale a acestuia și în
definitiv, măsura în care aceasta influențează gradul de integrare socio-educațională a copiilor cu
deficiență de auz.
Integrarea într-un grup, de exemplu, clasa de elevi, îi asigură copilului deficient de auz posibilitatea de a se dezvolta din punct de vedere emoţional, de a-și crea o imagine de sine pozitivă, de a îşi
recunoaşte şi înţelege propriile emoţii şi de a şi le stăpâni, de a cunoaşte, înţelege şi controla emoţiile
celorlalţi, de a-și dezvolta capacităţile de comunicare empatică, de a stabili şi de a menţine relaţii interpersonale armonioase, de a coopera cu cei din jur în vederea atingerii unor obiective comune, de a
dezvolta un comportament social, adică de a oferi răspunsuri dezirabile social fără a aştepta recompense
din exterior.
Tulburările de limbaj, generează greutăți de comunicare și astfel nu le permite deficienţilor de
auz să interrelaționeze cu un număr mare de persoane, să participe la

numeroase evenimente şi

să trăiască o multitudine de noi experiențe. Din această cauză, emoţiile lor se v or lega mai mult de
evenimentele trăite şi vor fi mai puţin conceptualizate. Ei au dificultăţi în utilizarea cuvintelor cu caracter afectiv şi de aceea sunt aproape incapabili să îşi verbalizeze emoţiile propriu, ceea ce le creează
puternice sentimente de frustrare, care pot genera în timp stări depresive sau chiar de mânie. Ei au frecvent dificultăţi în înţelegerea mesajelor și a implicit a emoțiilor celorlaţi. Deoarece nu pot înţelege motivaţiile ce stau la baza comportamentelor celorlalţi, nu îşi pot exprima empatia.
Din păcate, părinţii auzitori ce au copii deficienți de auz nu reuşesc să comunice eficient cu proprii copii, fapt ce generează dificultăţi în sfera emoţională a acestora, lucru valabil și în cazul comunicării dintre părinți surzi și copii auzitori. Din cauza acestei situaţii, educaţia emoţională a copiilor, educaţia morală şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor revine instituţiilor de educaţie specială. În
copilărie, ei se descoperă pe ei înşişi şi învață să îi cunoască pe ceilalţi, să valorizeze prietenia, să fie
generoşi şi altruişti, să fie agreabili, să-şi stăpânească emoţiile negative, învaţă să-şi descopere abilităţile
şi talentele, trăsăturile de personalitate şi să-şi deseneze drumul vieţii pentru a se dezvolta armonios în
oameni stabili ai societății.

Pentru ca acest lucru să se realizeze este nevoie să știm exact care sunt domeniile în care copiii
cu deficiență de auz întâmpină dificultăți pentru a dezvolta metode adaptate profilului psihologic al elevului deficient de auz, în cadrul activităţilor instructiv-educative şi extracurriculare, prin care inteligența
emoțională să crească în rândul acestor copii.
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Scopul este ca, în final, să oferim acestor copii modele eficiente de relaţionare, de comunicare,

de gestionare a conflictelor intrapsihice şi interpersonale, valori morale pe care ei să le asimileze și să le
practice pentru a reuşi să se adapteze la mediul în care trăiesc şi să se integreze social.

Stadiul actual al domeniului de cercetare
Pe teritoriul a diverse state din întreaga lume, educația socială și emoțională a câștigat tot mai
mult teren, devenind eticheta generală, sub care sunt întocmite programe de educare a caracterului și
implicit a comportamentului, de prevenire a violenței, respectiv, a consumului de droguri și de disciplină

școlară. Scopul nu este doar acela de a reduce comportamente negative ale copiilor, ci și de a aduce o
îmbunătățire climatului din școli, ajutând astfel la creșterea performanțelor academice ale copiilor.
La momentul actual, Singapore susține activ educația socială și emoțională, precum și unele școli
din Malaezia, Hong Kong, Japonia și Corea.
Dintre țările europene, Anglia se găsește în cap de listă în ce privește această inițiativă. Deși, nu în
masă, există școli care au acceptat conceptul de inteligență emoțională, pe teritoriul tuturor continentelor.
În anul 1995 a fost prezentată o schemă de dovezi provizorii care indicau faptul că educația
socială și cea emoționala este elementul activ din programele școlare care au rolul de a îmbunătăți
capacitatea de învățare a copilului, prevind astfel problemele precum violența. S-a ajuns la concluzia că
dacă îi ajutăm pe copii să-și crească nivelul conștiinței de sine, respectiv cel al încrederii în sine, să își
țină sub control emoțiile negative și să își dezvolte empatia, vom constata nu doar dezvoltarea unui
comportament îmbunătățit, ci și obținerea de performanțe academice măsurabile din partea acestora.
Acest fapt a fost dovedit științific de rezultatele unei meta-analize a 668 de studii de evaluare a
programelor de educație socială și emoțională, începând cu copiii preșcolari până la absolvenții de liceu.
Acest studiu a fost desfășurat de către Roger Weissberg, conducător al Comitetului pentru Educație
Academică, Socială și Emoțională din cadrul University of Illinois din Chicago — organizație
recunoscută ca fiind accea care a deschis drumul pentru introducerea educației sociale și emoționale în
școlile din întreaga lume.
De-a lungul timpului, rezultatele obținute în domeniul inteligenței emoționale au devenit
interesante și pentru cei din domeniul educației care au adoptat repede acest concept cu ajutorul
programelor de „educație socială și emoțională“ (SEL — Social and Emotional Learning). La vremea
respectivă, abia daca puteau fi găsite câteva astfel de programe, în care copiii să aibă ocazia să deprindă
abilități caracteristice inteligenței emoționale. La momentul actual, însă, există zeci de mii de școli de
pretutindeni din lume care asigură copiilor programe de educație socială și emoțională.
În Statele Unite, educația socială și emoțională a fost inclusă în mod obligatoriu în programă,

susținându-se că așa cum elevii au stabilit de către sistemul educațional, un anume nivel de competență
la limba maternă sau matematică, tot așa trebuie să capete aceste abilități esențiale pentru viață. În
Illinois, de exemplu, la nivelul fiecarei clase, începând de la grădiniță până la ultimul an de liceu au fost
definite standarde stricte de învățare pentru educația socială și emoțională.
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În 2002, UNESCO a pornit o amplă inițiativă, mondială chiar, de promovare a educației sociale

și emoționale, emițând o declarație cu zece principii de bază pentru implementarea educației sociale și
emoționale în ministerele educației din peste 100 de țări.
Cercetările arată că programele de educație emoțională au avut ca și consecință, îmbunătățiri ale
reușitelor academice demne de luat în considerare, după cum demonstrează rezultatele testelor de
evaluare dar și mediile anuale. În școlile participante la studiu, în jur de 50% dintre elevi au înregistrat
îmbunătățiri ale punctajelor și până la 38% și-au îmbunătățit media școlară anuală.
Daniel Goleman a sugerat faptul că o bună parte din eficiența educației sociale și emoționale provine din
impactul pe care ea îl are asupra modelării circuitelor neuronale la copii, în special a celor care răspund
de funcțiile cortexului prefrontal, ce reglează memoria de lucru — adică ceea ce reținem pe parcursul
învățării — și inhibă impulsurile emoționale negative.
O altă consecință a educației sociale și emoțională a fost dată de faptul că școlile au devenit în timp mai
sigure iar incidentele cauzate de comportamente neadecvate au scăzut cu o medie de până la 28%;
absențele de la orele de curs au scăzut cu până la 44%; alte sancțiuni disciplinare, cu 27%. În același
timp, a crescut prezenșa la cursuri, iar 63% dintre elevi au dat dovadă de un comportament pozitiv
semnificativ îmbunătățit. În universul cercetării din domeniul științelor sociale, aceste rezultate sunt
remarcabile în cazul unui program care promovează schimbarea de comportament. Așadar, educația
socială și emoțională și-a respectat promisiunea.
Acum au fost aduse și primele dovezi științifice preliminare ale acestui fapt. Mark Greenberg de
la Pennsylvania State University, unul dintre autorii curriculei PATHS pentru educația socială și
emoțională, a arătat că acest program destinat elevilor de școală primară nu numai că sporește
performanțele academice, ci, chiar mai important, o buna parte din abilitatea crescută de învățare se
datorează dezvoltării atenției și memoriei de lucru, funcții vitale ce aparțin cortexului prefrontal. Acest
fapt sugerează, în mod concludent, că neuroplasticitatea, adică modelarea creierului prin experiențe
repetate, joacă un rol-cheie prin beneficiile pe care le aduce educația socială și emoțională.
Bibliografie
1. Bar-On, Reuven, & Parker, James D.A. (2000). The handbook of emotional intelligence. New York:
Jossey-Bass.
2. Carolien Rieffe. (2000). Awareness and regulation of emotions in deaf children, 2000, Cambridge
University Press.
3. Cohen, Jonathan. (Ed.) (1999). Educating minds and hearts: Social Emotional Learning and the passage into adolescence. New York: Teachers College Press
4. Cooper, Robert; & Sawaf, Ayman. (1996). Executive EQ: Emotional intelligence in leadership and
organizations. New York: Grosset/Putnam.
5. Elias, M.; Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N. M., Kessler, R.,
Schwab-Stone, M. E., & Shriver, T. P. (Eds.). (1997). Promoting Social and Emotional Learning: A
guide for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
(ASCD).
6. Goleman, Daniel. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam.
191

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

191

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Viziunea asupra învățământului special la nivel internațional
Liana Maria MITRAN
Ministerul Educației Naționale
București, România

Educația specială (cunoscută și ca educația persoanelor cu nevoi speciale) este practica educării

elevilor într-un mod care abordează diferențele și nevoile lor individuale. În mod ideal, acest proces
implică proiectarea individualizată a planificării și monitorizarea sistematică a procedurilor de predare, a
echipamentelor și a materialelor utilizate și a strategiilor adoptate. Aceste intervenții sunt destinate să
ajute persoanele cu nevoi speciale să obțină un nivel mai înalt de auto-suficiență și de succes în școală și
în comunitatea lor.
Educația specială în Europa

Modelele educaţionale europene puse în practică includ şcoli şi instituţii speciale, şcoli integrate
şi/sau şcoli incluzive. Astfel , la nivel european, educarea copiilor cu dizabilităţi are loc într-o varietate
de instituţii, iar în multe ţări acestea funcţionează în două sisteme paralele – special şi incluziv.
Educaţia specială este influenţată de aceste schimbări şi îşi găseşte noi roluri şi responsabilităţi.
Rolul şcolilor speciale depinde de sistemul educaţional din fiecare ţară. În general, şcolile
speciale din Europa se transformă în Centre de resurse. Responsabilităţile acestor centre sunt diverse,
însă, în principiu, ele doar creează şi diseminează materiale şi metode de lucru, oferă sprijin şcolilor de
masă şi părinţilor; oferă formare şi cursuri cadrelor didactice şi altor profesionişti, oferă sprijin
individual de scurtă durată elevilor şi oferă sprijin elevilor în trecerea spre piaţa muncii. În acest context,
la nivel european se evidenţiază câteva direcţii şi anume: a. în ţările în care există atât şcoli speciale, cât
şi şcoli integrate sau incluzive, se dezvoltă diverse forme de colaborare între aceste structuri (iar şcolile
speciale se transformă adeseori în Centre de resurse pentru şcolile incluzive) şi b. multe ţări au introdus
legi care susţin educaţia incluzivă. Un procent mare de elevi cu dizabilităţi sunt educaţi în şcoli speciale
în ţările în care există un sistem educaţional special bine consolidat, pentru diverse tipuri de dizabilităţi.
Aceste diferențe între țări sunt strâns legate de reglementări administrative, financiare și procedurale. Ele
nu reflectă variații ale incidenței și tipurile de nevoi educaționale speciale între aceste țări. (Meijer,
C.J.W. (2010). Special Needs Education in Europe: Inclusive Policies and Practices. Zeitschrift für
Inklusion)
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Educația specială în România
Politica MEN în domeniul educaţiei speciale a copiilor/elevilor cu dizabilități s-a axat pe câteva
direcţii de acţiune prioritare în vederea cuprinderii și menținerii tuturor copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerințe educaționale speciale, în general și a celor cu dizabilități în special, într-o formă de învățământ:


debutul şcolar al tuturor copiilor în şcoala de masă cea mai apropiată de domiciliul copilului;



înscrierea elevilor într-o unitate de învățământ, indiferent că este școală de masă sau specială
exclusiv la cererea scrisă a parintelui



menţinerea copiilor/elevilor în şcoala de masă prin acordarea serviciilor educaţionale, a terapiilor
logopedice şi consiliere psihopedagogică a celor care prezintă dificultăţi de învăţare, de adaptare, de
integrare sau care au abateri comportamentale;



transferul în şcoala de masă a elevilor din şcoala specială care nu fac obiectul acestui tip de
învăţământ sau a acelora care, fie că au avut un diagnostic greşit, fie că prezintă un progres evident în
urma activităţii de educaţie;



orientarea/reorientarea către şcolile speciale numai în cazul în care elevul nu poate să se integreze în
colectivul clasei din școala de masă și numai cu acordul familiei (art. 54 (2) din Legea Educaţiei
Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare)



MEN a iniţiat şi derulează programe educaţionale destinate reducerii abandonului şcolar şi susţinerii
participării şcolare a elevilor din întreg sistemul de învăţământ preuniversitar: .



Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui spectru
larg şi foarte variat de situaţii speciale. Tinând cont de această realitate, învățământul special, special
integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de
tipul și gradul dizabilității.



Actele normative din domeniul educației, în general și din învățământul special, în particular,
respectă prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York
de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la 13 decembrie 2006 și semnată de România
la 26 septembrie 2007.



Educaţia incluzivă a fost adoptată în România, încă din anii '90 prin respectarea diversităţii, iniţierea
şi realizarea practică a accesului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate categoriile de
copii. Astăzi, aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în învățământul de masă.



Multe unităţi de învăţământ special au fost transformate în centre şcolare pentru educaţie incluzivă.



Atât școlile de învățământ de masă, cât și școlile speciale sunt coordonate de inspectoratele școlare.



Elevii cu cerințe educaționale speciale din învățământul de masă beneficiază atât de servicii calificate

din partea profesorului de sprijin/itinerant, cât și de terapii specifice acordate de profesorii
psihopedagogi din centrele de resurse.
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Fiecare unitate de învăţământ poate hotărî în consiliul profesoral ce plan de învăţământ să aplice în

funcţie de tipul şi gradul deficienţei. Unele unităţi de învăţământ special pot aplica planul de
învăţământ al şcolii de masă – adaptat.


Unităţile de învăţământ special pentru elevii cu deficienţe senzoriale aplică planul de învăţământ al
şcolii de masă. Aceste unităţi îşi păstrează doar structura şi forma de organizare după sistemul
învăţământului special, iar în conţinut, pregătire şcolară şi specializare sunt asemănătoare şcolii de
masă. Liceele tehnologice speciale, clasele de liceu şi clasele postliceale speciale sunt organizate
după modelul şcolii de masă (conţinut, profiluri, specializări, finalităţi,obiective şi/sau competenţe).
Specific acestor unităţi rămân strategiile, modalităţile şi metodele de predare/învăţare.



La absolvire, elevii acestor unităţi de învăţământ special susţin examene naţionale (teste, bacalaureat
sau examen de absolvire) la fel ca toţi absolvenţii din învăţământul de masă. Pentru ei sunt stipulate
facilităţi şi adaptări în metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor.



Pentru fiecare elev cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate se elaborează un plan de
intervenţie personalizat cu obiective specifice nevoilor şi posibilităţilor de dezvoltare
psihoindividuale.



Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de adaptări ale procedurilor de examinare și în
cazul evaluărilor curente.
În timp ce educația specială, în general, este concepută special pentru elevii cu dizabilități de

învățare, educația remedială poate fi utilizată pentru orice elev, cu sau fără nevoi speciale; în acest caz,
caracteristica definitorie a elevilor este pur și simplu faptul că ei au ajuns la un punct în care au
performanțe slabe, indiferent de ce. De exemplu, chiar și persoanele cu inteligență ridicată pot avea
performanțe școlare sub medie dacă educația lor a fost întreruptă din anumite motive.
În majoritatea țărilor dezvoltate, specialiștii implicați în acest tip de educație adaptează metodele
și mediile de predare, astfel încât un număr cât mai mare de elevi cu nevoi educaționale speciale să fie
inclus în mediul învățământului general, de masă. Prin urmare, educația specială în țările dezvoltate este
adesea privită mai degrabă ca un serviciu specializat oferit în cadrul educației generale, decât ca un
domeniu separat. Integrarea poate reduce prejudecățile sociale și poate îmbunătăți realizările academice
pentru mulți elevi cu cerințe educaționale speciale, însă nu este întotdeauna potrivită tututor acestor
elevi.
Metode de furnizare a educației speciale la nivel global
În lume, școlile utilizează metode diferite pentru a oferi elevilor servicii educaționale speciale.
Aceste abordări pot fi grupate, în linii mari, în patru categorii, în funcție de cât de nivelul contactului pe
care îl are elevul cu nevoi speciale cu elevii fără dizabilități (folosind terminologia nord-americană):
Incluziunea: În cadrul acestei abordări, elevii cu nevoi speciale petrec tot timpul sau cea mai

mare parte a timpului din școală, împreună cu elevii care nu au nevoi speciale. Deoarece incluziunea
poate necesita o modificare substanțială a curriculum-ului general, majoritatea școlilor o utilizează
numai pentru elevii cu nevoi speciale ușoare până la moderate, ceea ce este acceptat, în general, ca
model de bună practică.
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Serviciile specializate pot fi furnizate în interiorul sau în afara sălii de clasă obișnuite, în funcție

de tipul serviciului educațional necesar. Elevii pot părăsi, ocazional, sălile de clasă obișnuite pentru a
participa la sesiuni de instruire mai scurte și mai intense într-o „sală de resurse” sau pentru a primi alte
servicii conexe care ar putea necesita echipamente specializate sau care nu sunt potrivite pentru restul
clasei, cum ar fi terapia logopedică, kinetoterapia, consilierea psihologică etc.

O

altă

formă

a

integrării elevilor cu nevoi speciale în învățământul de masă se referă la practica de educare a acestora în
clase cu elevi fără dizabilități, în cadrul anumitor discipline, pe baza nivelului de dezvoltare al
competențele lor. Pentru desfașurarea celorlate discipline de studiu, elevii cu nevoi speciale sunt cuprinși
în clase speciale separate pentru restul zilei școlare.
Cuprinderea într-o clasă diferită sau într-o școală specială pentru elevii cu nevoi speciale: în
cadrul acestui model, elevii cu nevoi speciale nu frecventează cursurile împreună cu elevii fără
dizabilități. Acești elevi pot participa la aceeași școală unde sunt oferite cursuri din învățământul de
masă, dar petrec tot timpul instruirii exclusiv într-o clasă separată, special concepută pentru elevii cu
nevoi speciale. Dacă clasa lor specială este localizată într-o școală de masă, ei pot beneficia de anumite
oportunități de integrare socială în afara sălii de clasă, cum ar fi servirea meselor împreună cu elevii fără
dizabilități. Alternativ, acești elevi pot frecventa cursurile în cadrul unei școli speciale.
Excluderea: Un copil care nu este cuprins în cadrul niciunei forme de școlarizare este
considerat exclus din școală. În trecut, majoritatea elevilor cu nevoi speciale au fost excluși din școală. O
astfel de excludere afectează în continuare aproximativ 23 de milioane de copii cu dizabilități din
întreaga lume, în special în mediile sărace din zonele rurale ale țărilor în curs de dezvoltare. De
asemenea, această situație poate apărea atunci când un elev este în spital, internat sau reținut de sistemul
de justiție penală. Acești elevi pot fi, totuși, cuprinși într-un program de școlarizare unu-la-unu sau în
anumite forme de școlarizare de grup. Elevii care au fost suspendați sau exmatriculați nu sunt considerați
excluși în acest sens.
Predarea în parteneriat: Din această perspectivă, elevii cu dizabilități sunt plasați într-o clasă
de învățământ general pentru a studia împreună cu colegii lor cu dizabilități și cu colegii lor fără
dizabilități. Un profesor de educație generală și un profesor de educație specială lucrează ca parteneri în
cadrul procesului de instruire. Tipurile de predare în parteneriat se pot desfășura astfel:
- „un profesor predă / unul ajută”: în cadrul acestei abordări, unul din cele două cadre didactice se ocupă
efectiv cu procesul de predare, în timp ce celălalt profesor, în același timp, evaluează nevoile copiilor și
aferă sprijin acolo unde este nevoie;
- „predare paralelă”: în cadrul acestei abordări, ambii profesori predau același conținut pentru două
grupuri de elevi similare;

- „predare pe sectoare”: în cadrul acestei abordări, fiecare profesor prezintă conținuturi diferite, pe grupe
de elevi. Prin rotație, elevii iau parte la fiecare grup de instruire desfășurat. Activitățile se desfășoară
simultan, în cadrul aceleiași clase;
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- „predare alternativă”: în cadrul căreia unul dintre profesori lucrează cu un grup mai restrâns de elevi

sau chiar individual dacă este nevoie, în timp ce celălalt profesor desfășoară procesul de instruire cu
restul elevilor din clasă;
- „predare în echip”: în cadrul căreia ambii profesori planifică și predau împreună o activitate / lecție.
Provocări ale educației speciale la nivel global
La nivel global, copiilor cu dizabilități li se refuză adesea dreptul la educație. Cu toate acestea, se
cunosc puține date statistice despre modalitatea de implicare în viața școlară a acestor copii. Colectarea
datelor privind elevii cu dizabilități nu este simplă, dar datele sunt vitale pentru a ne asigura că există
politici corespunzătoare care să răspundă provocărilor cu care se confruntă acești copii.
Estimativ, 93 de milioane de copii sub 14 ani, sau 5,1% din copiii lumii, trăiau cu "dizabilități
moderate sau severe" în 2004. Conform World Health Survey, în 14 din 15 țări cu un nivel de trai scăzut
sau mediu, probabilitatea ca persoanele cu dizabilități ajunse deja la vârsta adultă, să fi terminat cel puțin
școala primară, era de o treime. De exemplu, în Bangladesh, 30% dintre persoanele cu dizabilități au
terminat școala primară, comparativ cu 48% dintre persoanele fără handicap. Conform aceluiași studiu,
rezultatele înregistrate au reprezentat 43% și 57% în Zambia și 56% respectiv, 72% în Paraguay.
S-a demonstrat că, la nivel global, este foarte probabil ca elevilor cu dizabilități să li se refuze
șansa de a merge la școală. În Bangladesh, Bhutan și Irak, este foarte mare probalitatea ca elevilor cu
deficiențe mentale să li se refuze acest drept. În Irak, de exemplu, 10% dintre copiii cu vârsta de 6-9 ani
fără risc de dizabilitate nu au fost niciodată la școală în 2006, dar 19% dintre cei cu tulburări de auz și
51% dintre cei cu dizabilități mentale nu au fost niciodată la școală. În Thailanda, aproape toți copiii cu
vârsta de 6-9 ani care nu aveau dizabilități au fost la școală în 2005/06 și, totuși, 34% dintre cei care
prezentau diferite tipuri de deficiențe fizice, nu au fost niciodată cuprinși în vreo formă de școlarizare.
Copiii cu dizabilități au nevoie de acces la servicii pe care să le poată utiliza pe tot parcursul
timpului petrecut în școală, cum ar fi, de exemplu, o mai mare atenție individuală din partea cadrului
didactic. Potrivit Centrului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, aproximativ 2% dintre copiii cu
dizabilități au acces la aceste servicii, la nivel global. Cei care nu au acces la aceste servicii sunt excluși
din învățământ și nu pot merge la școală. Datorită nevoii de a beneficia de anumite servicii specializate
și de anumite facilități, costul estimat de furnizare a educației pentru un copil cu dizabilități este de 2,3
ori mai mare decât pentru un copil fără dizabilități. Având în vedere nivelul scăzut de trai din cadrul unui

număr foarte mare al țărilor în curs de dezvoltare, educația copiilor cu dizabilități nu este privită ca o
prioritate la nivelul acestor țări. Este mai puțin probabil ca elevii cu dizabilități fizice să frecventeze
școala în comparație cu elevii care nu au un handicap, iar pentru copiii cu dizabilități intelectuale,
această probabilitate este chiar mai scăzută decât în cazul copiilor cu dizabilități fizice.
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În cadrul acestor țări, 90% dintre copiii cu o anumită formă de dizabilitate nu primesc nici o

formă de educație structurată. În timp ce inițiativele actuale privind educația incluzivă pe plan
internațional au fost puse în aplicare, cum ar fi programul Educație pentru Toți, unele țări slab dezvoltate
încă se luptă cu lipsa capacității de a oferi copiilor cu handicap accesul la educație din cauza unor
probleme cum ar fi lipsa de resurse și școlile supraaglomerate.
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The Training Course “Education Against Discrimination”

Mihaela Stefan
Ion Creanga National College, Bucharest
A useful, vibrant and intercultural experience from 1st to 9th of March 2019, with the theme
"Education against discrimination", took place in the Serra San Bruno region in Italy. This is a
training course, during which 25 representatives of organisations from 5 countries ( Italy, Romania,
Greece, Sweden and Portugal), were involved, sensitiated and trained through non-formal educational
methods (workshops, debates, presentations, interactive games etc.), in particular on the issue of
discrimination, of which prejudices and stereotypes arise.The training programme attracted the
interest of the Italian media and not only, and the results were disseminated through European
participants, with the help of posts in the written press and on-line, respectively radio discussions.
The participants followed the training course and then applied the methods and instruments
acquired in a social experiment with the target group of highschool students, in order to inform them and
to raise awareness about the discrimination, to learn what a stereotype or bias is and how we can avoid
them. At the same time, participants met with migrants from the Badolato community, discussed the
issue of social racism and difficulties in integrating into a new society.
"Education Against Discrimination" is a training course aimed at youth workers who provide
assistance to victims of discrimination. The aim of the project is to offer youth workers the skills
necessary to understand and combat discrimination. The trening course is focused on youth workers
working in a sector where discrimination is a problem for the social development of individuals and the
community. One of the objectives of the project is to prepare them as best as possible for awareness and
the fight against discrimination.
The participating countries are represented by organizations: Passepartout.up (Italy), ASK
Yourself (Romania), Espírito de Mudança Associação

Juvenil

(Portugal),

Praxis

(Greece), Eu Diaspora Council (Sweden).
The project was implemented with 25
participants, 5 of every country. At the end
of the project, youth workers developed an
attitude of protection against people who
are discriminated against, they tried to stop
discrimination and explain to young people
what the negative effects of discrimination
are.
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Objectives of the project:
• Acquire knowledge about the various types of discrimination, the negative effects of discrimination,
will know what stereotypes and prejudices are and how they can be avoided;
• Develop skills to use non-formal methods to raise awareness about the negative effects of
discrimination, be able to adapt non-formal methods for different target groups, be able to communicate
difficult topics more effectively, improve their working skills with young people and their skills to work
in groups.
• They have more confidence in themselves, they develop an attitude of protection against people who

are discriminated against, they tried to stop discrimination and explain to young people what the
negative effects of discrimination are, they are more attentive to their attitude towards other people and
they try not to be discriminatory, but not even to be discriminated against.
The diary of the project, made by the participants:
March 2nd: On the fir st day of the Er asmus plus " Education against discr imination" we had
activities of getting to know each other also with “true or false” game and through activies linked to
aquire the names of the participants and share various opinions. As well we discovered common interests
and what makes us unique. We established the rules that we are going to follow during 9 days, but as

well our rights and consequences if someone is going to break this rules. We defeated our fears and
shared our expectations by discovering that some of them are common. Last but not least, we discussed
about what is an Erasmus plus project and what are its main aims. Everyone tried to guess when the
other respected some of the key competences required by the European Union in these projects such as
communication in the mother tongue, digital skills, learning and so on. We concluded the meeting by
combining our objectives and those of the project, splitting ourselves into teams and trying to convey a
message through an interactive and creative way. (Roxana-Dana e Roxana-Alina)
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March 3rd: Dur ing this day, the pr oject dr ove us dir ectly to its goals: getting familiar ize with the

topic of discrimination. This morning we had the chance to learn more about each other through some
informal games and feel more comfortable with ourselves. Few hours later, we watched a movie that was
related to the discrimination and how can we prevent and solve it. It was a very sensitive movie that
challenge our mind how it feels to be discriminated. After lunch, we immersed a little bit in the Italian
culture by taking part at the Carnival of Serra San Bruno. We had a lot of fun being part of the Italian
community. The day ended with the intercultural night, where the participants of Sweden, Greece and
Romania presented what they have the best in their countries: food, drinks, music, dances and a lot of
positive mood.(Giulia e Marius)
March 4th: After a shor t night of sleep because of the lovely cultur al night (Gr eece and Sweden)
that was full of laughter and bonding, the third day started with a strong emotionally intense workshop
presented an activity under the name “Take a step forward”. The workshop shows the unfairness of life
and how people are born with different opportunities which led us to an interesting vivic discussion
about the ways and methods that we can use to help people with fewer opportunities and therefore make
the world a better place. It was also interesting because some of the participant shared their personal
experiences and it made the activities more personal and closer to reality. The afternoon was more
informative. We had 3 guests working with refugees and asylum seekers, they gave us information about
the situation in Italy but also explained us how the system works and shared with us personal thoughts
and experiences about their contact with the reality of these people. The day was concluded by the
cultural evening (Romania, Portugal and Italy). It was really fun and culturally rich from different
aspects. At the end of each country’s presentation we listened music played live from a local group and
we had fun, together dancing from tarantella to irish music. (Ahmed Bentalha)
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March 5th: Today, after a r estful night and a r eenfor ced br eakfast, we got the bus on our way to

Badolato, to know a System of Protection to Asylum Seekers and Refugees (SPRAR). Once we got
there, we met the institution, the refugees and got the chance to talk with them for a while. We realized
the frustrating feeling that they had and how the government burocracy has treated them. Even though
they have their difficulties, SPRAR gives them opportunities and tries to create a safety net, so programs
like this should be reinforced and improved. After lunch time, there was some time to visit the area of
Badolato and Santa Maria degli Angeli monastery. Since we spent whole day outside, we got back to the
Hotel pretty tired, but ultimately very satisfied with the gained knowledge. (Susana Patricia, Bàrbara,
Natacha Daniela)
March 6th: Pr oceeding to the 5th day of the tr aining cour se, after br eakfast and an imaginative
energizer, all day was dedicated to learning, to experiencing and to suggesting each other methods, that
are applicable and most effective for usage in the organized school visit of the participants in the next
day. It's really important workshops make us become aware of our limited perspectives and prejudices in
judging people around us, while the interaction with the others makes us reflect and often reconsider our
position. It is important to understand the emotional investment in our perspective, because we all have a
story and values to defend. The variety of reactions to the story, we used today, was the perfect example
of how different we all are and how wrong it's to judge without having walked at least one mile in
somebody else's shoes. At the afternoon participants had the chance to visit the monastery in Serra San
Bruno and have a walk in the town. Life must also be fun, so in the evening there was a carnival party
with traditional dance for the participants. (Eva e Ioana)
March 7th: Sixth day begins by or ganising activities we wer e pr oposed to do in the after noon with
some high school students of "L. Einaudi". Four groups, protagonists of training course, had an aim:
make students in a situation to understand concepts on discrimination, prejudice and stereotype by
applying the methods "against discrimination" learned in the previous days. Young students from Serra
could reflect on the importance of not judging on appearances, on how important is knowledge of the
others, on what discrimination create in the
society, on how easy it’s to create stereotypes
influenced by media and society in which we
live.

There

was

a

great

interest

and

participation in these very current and
widespread topics. Some students said about:
«This experience was very important for us,

because we understood should not judge only
on appearances but we must try get to know
people and their history». (Gioia)
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March 8th: Seventh day of the pr oject r equir ed r est, as is usually for those who cr eate something,

but only partially has happened. The morning was dedicated to debriefing the activities of previous days
and to a general reflection about learning process understood during days spent together. Many have
been acts of affection that the participants showed, but without forgetting a bit of irony to exercises final
greetings. «May we meet again» was repeated sentence. We worked on two messages for share meaning
of the project, made as a spot of social communication. First for the radio: «I am Portuguese and I don’t
like football, I am Greek and I don’t like the sea, I am Romanian and I'm not a vampire, I am Swedish
and winter does not depress me, I am Italian and I don’t like pizza... Get closer, enjoy the diversity!».
Second message metaphorically defines discrimination and shows importance of youth operators:
«Discrimination is a river of fear that leads
to the lake and poisons it with ignorance.
Our mission is not to build dams, but to
clean up the river!».
Within the frame of ‘recognition of nonformal learning’, participants

received a

“Youthpass” Certificate after the course
upon their request. Youthpass is an official
recognized tool in order to validate nonformal learning aspects gained during the training.
The results of the mobility experience are: skills related to accomplishing some instruments to be
used in developing and implementing efficiently the European projects; skills related to analyzing
application form, selection procedures and criteria, activities planning; skills related to contracting a
project; skills related to partnership management, building a partnership inside the project, organizing
meetings inside the partnership; skills related to evaluation and dissemination of the results of a project;
experience and cultural exchange.
I have taken part in this project in
order to learn more about diversity, to raise
awareness among students and teaching
staff.

This experience was for me an

European exchange on topics related to
creating a safer and more enjoyable
learning

environment

for

the

young

people. This course enabled me to gain

more confidence, to pay more attention to
my attitude towards other people and to
use different non-formal methods to work
with young people.
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ EUROPEANĂ
A ELEVILOR CU DIZABILITĂȚI

Prof. Ioana GHEORGHE
Școala Profesională Specială nr. 3, București, România
Denumirea proiectului
„Șanse pentru o pregătire profesională europeană a elevilor cu dizabilități”, cu numărul 2018-1-RO01
-KA102-048582

Tipul proiectului
Program Erasmus+, Actiunea cheie KA1 - mobilitati de formare in domeniul VET pentru elevi
Parteneri
 ESCOLA PROFISSIONAL DO
MONTIJO - Associação para a
FormaçãoProfissional
e
Desenvolvimento
do
Montijo,
Portugalia
 Lótus Atlântico – Compra e Venda
de Imóveis, Ldª Montijo
 MPM- Paulo Torres Unipessoal lda,
Montijo
 TRYP Montijo Parque Hotel
 La Reserva de Malaga SL
 EKIP Europa, Malaga, Spania
Obiectivele proiectului
Proiectul își propune ca scop
principal cresterea calitatii si atractivitatii programelor de formare profesionala prin derularea de
stagii de pregatire la agenti economici cu experienta recunoscuta in domeniul formarii profesionale a
elevilor cu dizabilitati, cu consecinte pozitive directe asupra ratei de parasire timpurie a scolii.
Proiectul Șanse pentru o pregătire profesională europeană a elevilor cu dizabilități, avand ca grup
tinta 40 de elevi cu dizabilitati mintale si de vedere din clasele IX-XI invatamant profesional special,
certificati de CMBRAE/CJRAE, provenind din Școala Profesională Specială Nr. 2, Școala Profesională
Specială Nr. 3, Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta”, se va derula pe parcursul a 12 luni si isi
propune derularea a 4 stagii de formare profesionala in tari cu expertiza recunoscuta in domeniu:
Flux I - 10 elevi cu dizabilitati mintale (clasa a X-a), provenind din Școala Profesională Specială Nr.
2 și Școala Profesională Specială Nr. 3, au derulat activităţi specifice domeniului de activitate:
Construcții, instalații și lucrări publice, iar competenţele dobândite de participanţii sunt specifice
ocupaţiei ”Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar” – Nivel 3 de calificare;
 Flux II - 10 elevi cu dizabilitati mintale si de vedere (clasa a IX-a), provenind din Școala
Profesională Specială Nr. 2 și Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta”, au derulat activităţi
specifice domeniului de activitate: Fabricarea produselor din lemn, iar competenţele dobândite de
participanţii sunt specifice ocupaţiei ”Tamplar universal” – Nivel 3 de calificare;
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Flux III - 10 elevi cu dizabilitati mintale (clasa a X-a), provenind din Școala Profesională Specială
Nr. 3, au derulat activităţi specifice domeniului de activitate: Turism si alimentatie, iar competenţele
dobândite de participanţii sunt specifice ocupaţiei ” Lucrător hotelier” – Nivel 3 de calificare;
 Flux IV - 10 elevi cu dizabilitati mintale (clasa a XI-a), provenind din Școala Profesională Specială
Nr. 2 și Școala Profesională Specială Nr. 3, au derulat activităţi specifice domeniului de activitate:
Turism si alimentatie, iar competenţele dobândite de participanţii sunt specifice ocupaţiei
”Bucătar” – Nivel 3 de calificare.
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Mobilitatile s-au derulat pe o perioada de 14 zile, dintre care 2 zile alocate transportului. Activitatile de

formare au avut loc pe parcursul a 6 ore pe zi, totalizand un numar de 60 de ore de pregatire practica,
corespunzatoare celor 10 zile lucratoare.
În timpul liber elevii împreună cu insotitorii au participat la diferite obiective turistice cum ar fi:
stadionul echipei Benfica Lisabona, Turnul Belém, Monumentul Descoperirilor, Oceanarium, Parcul
Națiunilor, Mănăstirea Jerónimos, sera de flori Florineve, plajele Nazaré și Figueirinha, Mănăstirea
Fátima și muzeele figurilor de ceară, satul lui Moș Crăciun de la Óbidos, Muzeul Agricol, livada de
portocali din Atalaia, Cabo da Roca și Gura Iadului din Portugalia și Portul din Banelmadena, Primaria
EL BIL BIL, o parte din Torremolinos, Catedrala din Malaga, Portul din Malaga, Castelul Colomares,

Stupa Tibetana, Cetatea Fortareata Alcazada, Muzeul fluturilor, Muzeul Picasso, Gradina Botanica din
Malaga, Castelul Gibralfaro și am fost la cumpărături la Centrul Comercial Miramar din Fuengirola și pe
faleza din Torremolinos și Benalmadena din Spania.
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Facilitarea tranziției de la școală la viața activă
a persoanelor cu dizabilități mintale accentuate și grave

Prof. Florentina Cătălina AVRAM
Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, București, România



Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci VETPRO, cu titlul ”Școlarizarea la domiciliu- O șansă la

educație, drum deschis către viață„ , cod proiect LLP- LDV-VETPRO-2013-RO-191, perioada
octombrie 2013- august 2014


Proiect Erasmus+ mobilități VET, cu titlul ”Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a
persoanelor cu dizabilități mintale accentuate și grave”, cod proiect 2015-1-RO01-KA102-014754,
perioada 19.06.2016-02.07.2016
Participarea mea în cadrul acestor mobilități a favorizat dobândirea și dezvoltarea unor

competențe necesare în activitatea pe care o desfășor cu elevii/tinerii cu CES. Am învățat să acord o mai
mare atenție rolului pe care îl au activitățile educative școlare și extrașcolare în dezvoltarea copilului/
tânarului cu CES, în integrarea sa școlară și profesională. Astfel, experiența dobândită mi-a facilitat
demersul pentru elaborarea de instrumente eficiente de evaluare și psihodiagnoză necesare în lucrul cu
elevii/tinerii cu CES, precum și în valorizarea potențialului acestora în vedera integrării pe piața muncii.
Aceste stagii de formare au reprezentat o oportunitate pentru dezvoltarea mea profesională,
oferindu-mi posibilitatea de a cunoaște alte sisteme educaționale cu experiență în acest domeniu. Am
participat la diverse activități de intervenție educational-terapeutică specifică elevilor cu dizabilități,
inclusiv a celor școlarizați la domiciliu, în cadrul cărora am identificat noi tehnici de lucru și instrumente
specifice educației și terapiei elevilor cu CES. De asemenea, am dobândit abilități de a adapta și
transfera la nivel local modele europene de
bună practică, de a elabora și derula
programe de consiliere cu părinții elevilor /
tinerilor cu CES.
Aceste mobilități au fost un bun
prilej de optimizare a relațiilor de colaborare
cu colegii și reprezentanții instituțiilor
participante, în scopul schimburilor de bune
practici și a implementării de proiecte în
domeniul psihopedagogiei speciale.
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ANTREPRENORIATUL SOCIAL ÎN AGENDA ȘCOLILOR EUROPENE:
“Designthinking: Social Entrepreneurship between European Schools”Prof. Moise Luminita Dominica,
Prof. Barabaș Valentina
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București, Romania

Innovation in learning, changes in life

Inovație în învățare, schimbări în viață

Summary:
Between September 1st, 2017 - August 31st, 2019, Erasmus+ project "Designthinking: Social
Entrepreneurship between European Schools" took place in our high school. The vision of this project
was to help teenagers find work places, looking from a social perspective, in accordance with the
principles and new values we share today to build Europe.
The activities that inspired this project were also found in the preamble to the Treaty of Lisbon
2007. The partners agreed on common concerns about the social problems faced by Europe and the
world. We all agreed that schools need to turn into active factors to solve these problems. Needs detected by partners in writing the project justify mission, vision, goals and values.
The project is innovative for us as it begins an internationalization stage, supported by reliable
and trustworthy partners with extensive experience in European projects. It is also innovative in sharing
good practice as it will affect the setting of new teaching performance models and it is at the same time
complementary as it proposes different objectives for each partner school that has ongoing entrepreneurial projects. There is an article on the activities of the week 25th-29th March 2019, the world's
weekly World Money Week.

În perioada 1 septembrie 2017 - 31 august 2019 se derulează în școala noastră proiectul
Erasmus+

“Designthinking: Social Entrepreneurship between

European Schools” din cadrul

Programului ERASMUS+, Acţiunea Cheie 2- Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici cu
numărul 2017-1-ES01-KA219-038420_2.
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Prin acest proiect ne propunem transformarea problemelor sociale în oportunități de angajare

pentru tinerii noștri, prin promovarea spiritului antreprenorial bazat pe utilizarea în comun a TIC în
centrele educaționale europene
Partenerii din acest proiect sunt:


I.E.S. Playamar, Torremolinos, Spania



BHAK/BHAS Weiz, Austria



Mendelova středni škola, Novy Jičin, Republica Cehă



I I S "G.A. PISCHEDDA", BOSA, Italia



Şcoala

Superioară

Comercială

“Nicolae

Kretzulescu”, Bucureşti, România


BGSZC

Belvárosi

Gazdasági

Szakgimnáziuma,

Budapest, Ungaria
O activitate recentă de activitate de predare –
învățare a avut loc în București, România în perioada 25
-29 martie 2019, săptămână care la nivel mondial a fost

Săptămâna Mondială a Banilor, de aceea aceasta a fost
și tema reuniunii, cu scopul propus de

Creștere a

nivelului de înțelegere a conceptelor, noțiunilor, mecanismelor financiare, în vederea diminuării
excluziunii financiare și a creșterii nivelului viitor de bunăstare economică.
Obiectivele acestei reuniuni au fost:
• Dezvoltarea capacității de a înţelege produsele financiare, conceptele şi riscurile asociate acestora
precum și de a face alegeri în cunoştinţă de cauză;

• Dezvoltarea capacității de a aplica gândirea matematică în situații cotidiene;
• Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale elevilor;
• Dobândirea de competențe de aplicare a metodei Designthinking pentru identificarea unor soluții
inovative și pentru a ajuta clienții să-și depășească provocările;
• Aprofundarea tehnicilor de colaborare ale tinerilor în domeniul antreprenorial;
• Prezentarea unor exemple de bună practică în domeniul antreprenoriatului din fiecare țară;
• Împărtășirea unor metodologii de lucru, experiențe și idei;
• Însușirea unor tehnici de analiză din mediul de afaceri;

• Îmbunătățirea formării în domeniul TIC și a programării;
• Dobândirea unor informații despre rețeaua europeană de afaceri;
• Îmbunătățirea cooperării și a prieteniei dintre centrele noastre.
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Am avut plăcerea de colabora în realizarea obiectivelor propuse cu:


Autoritatea de Supraveghere Financiară, insituție care își propune asigurarea stabilității,
competitivității și a bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în
aceste piețe și în investiții;



Bursa de Valori Bucureşti (BVB), instituție fundamentală a pieței de capital;



EduFInet, Spania;



Junior Achievement Romania - JA este cea mai mare organizaţie internaţională de educaţie
economică şi antreprenorială;



Şcoala de la Piscu, Asociaţia Gaspar, Baltasar & Melchior;



Minodora Cerin, Cristina Irod, consultanți pentru proiecte culturale și educaționale
Activitățile proiectului au început luni dimineață la ora 8 cu salutul gazdelor și prezentarea

invitaților, dar adevăratul clopoțel al activităților a sunat o oră mai târziu, la sediul Bursei de Valori
Bucureşti (BVB) unde am participat la o de activitate de educație financiară desfășurată în cadrul
evenimentului Global Money Week în România și intitulată sugestiv Clopoțelul sună la BV B. A fost
realizată apoi expoziţia comună a proiectului: DTSE – antreprenoriat social. Am avut în continuar ea
programului o lecție vizită la Muzeul Băncii Naționale a României, o călătorie captivantă într-un spațiu
încărcat de istorie monetară, bancară și culturală, unde am aflat informații inedite despre caracteristicile
și utilizările aurului și am cunoscut etapele parcurse de moneda națională de la începuturile sale până în
zilele noastre. Elevii au avut apoi activitatea Descoperă Bucureştiul, prin care au explorat centrul
Bucureștiului, au adunat informații din diverse surse și ulterior, elevii invitați au realizat un proiect care
reflectă viziunea proprie și impresiile lor asupra Bucureștiului.
Activitățile zilei de marți, 26 martie, au început cu un atelier de lucru pe tema antreprenoriatului
social: Idei şi oameni care schimbă lumea, coordonat de către Cristina Alice Duțu, Senior Manager,
Junior Achievement România. În timpul în care elevii au analizat pe echipe câteva studii de caz și au
găsit soluții pentru rezolvarea prin activități de tip antreprenoriat social, profesorii au avut o scurtă
analiză asupra stadiului realizării unităților didactice.
În continuare am avut o videoconferintă cu reprezentanți de la EduFInet Spania pe tema
Finanțare bancară versus non-bancar. Distinșii noștri invitați au fost: José Manuel Domínguez
Martínez, PdD in Economic Sciences, Universitatea din Málaga, Manager Edufinet, José María López
Jiménez, director pentru RSI la Unicaja Banco, Beatriz Cestino, Consilier internațional la Unicaja
Banco. Au fost detaliate aspecte referitoare la activități bancare - operațiunile de comerț exterior și
finanțarea internațională. În continuare au fost prezentate și alte aspecte legate de educația finaciară în
rândul elevilor de către reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară din România.
Elevii au discutat apoi avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de finanțare și au prezentat pentru
diverse studii de caz un discurs pentru a convinge finanţarea unui caz concret. În ilustrarea creativă a
temei Crowdfunding ca sursă de finanțare au realizat un videoclip de tip “Elevator pitch” ce conține un
discurs scurt care conturează o idee pentru un produs cu scopul de a convinge un investitor de capital să
investească în această idee.
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După prânz am avut o lecție-vizită la Școala Piscu

- un loc special, sursă de inspirație pentru toți cei care
doresc să se informeze asupra bogățiilor patrimoniului
cultural românesc și să se familiarizeze cu valorile sale.
Am experimentat împreună tehnica tradițională a olăritului
cu specificul său românesc.
Miercuri au fost vizitate
noastre

comune

pentru

ca

standurile expoziției

ulterior

să

completăm

informațiile cu câteva prezentări ale elevilor din Spania și
din Republica Cehă. Această zi a avut rezonanțe profunde
cu numele proiectului deoarece

ne-am propus ca prin

metoda Designthinking să identificăm soluții inovative
pentru a ajuta clienții să-și depășească provocările. Invitații
noștri au fost: Minodora Cerin și Cristina Irod, consultanți
pentru proiecte culturale și educaționale care au condus
elevii spre a deveni inovatori în domeniul social pentru o lume mai bună, determinându-i să descopere
idei de afaceri cu beneficii pentru comunitate prin abordarea problemelor cu metoda Designthinking.
Profesorii au avut două activități: un atelier de lucru despre imprimarea 3D și utilizarea în
activități de antreprenoriat și o dezbatere asupra temei “Mediul financiar bancar”.
Satul românesc ocupă un loc important în arhitectura civilizaţiei europene și este magnet pentru
turiştii străini. Realitatea satului impune atragerea unor investitori care să permită un trai mai bun și de
aceea poate fi un domeniu de acțiune al antreprenorilor din domeniul social.
Din aceste motive am considerat oportună vizita la Muzeul Național al Satului "DIMITRIE
GUSTI" - Muzeul din inima capitalei. Ziua de joi a fost destinată unei vizite în Delta Dunării, spațiu în
care economia socială poate oferi o șansă persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Vineri, elevii au
avut de definitivat materialele rezultate în urma activitățior din aceasta săptămâna și, ulterior, după ce
echipele de proiect din fiecare țară vor vedea materialele realizates-a votata cel mai bun videoclip de
prezentare a Deltei Dunării.
A fost finalul unei săptămâni după care cu toții ne-am simțit mai bogați sufletește.

Webografie
1. http://dtse.eu/
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Matematica în abordări bazate pe proiecte pe platforma eTwinning:

Geometria fractală și harta Europei
Prof. Mirela Nicoleta DINESCU,
Prof. Luminița Dominica MOISE
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”
București, România

“În ghindă se află pădurea. În parte se află întregul
picătura e oceanul, căci o dată ce picătura ia contact cu oceanul,
nu se mai poate deosebi de acesta.”
Mihai Eminescu
Summary:
Our school was awarded the Etwinning School Award for the 2018-2019 school year, which
honors and motivates us alike. So this year, several projects have been carried out on the eTwinning
platform. We will present one of these: Fractal Dimension of Coastlines. The project aimed at initiating
fractal geometry of students through collaborative activities. There is a wide variety of fractal forms in
nature, art or science. Analyzing the plant world or the human body, looking into the cosmos or
observing the relief of the planet, the students have discovered similar geometric aspects. They studied
the mathematical apparatus underlying fractal geometry (self-sign, recurrence, dimension), and applied
in the concrete case of the boundaries of their countries. They used special fractal software to create
fractal software or even create those programs, draw fractal iterations using the Geogebra program and
create fractal objects themselves. With this device, they calculated the fractal dimension of their
country's outline on the map.
Fractal Dimension of Coastlines este un pr oiect eTwinning în car ea școala noastr ă a avut
următoarele școli partenere:


III.gimnazija Split, Split, Croatia



Lycée professionnel Léonard de Vinci, Bagneux, France



Lycée Ernest Bichat, Luneville, France



Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez,
Turkey



İnebolu Anadolu Lisesi, İnebolu, Turkey



Nermin

Mehmet

Çekiç

Anadolu

Lisesi,

Yenimahalle, Turkey


Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, Antakya,
Turkey
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Inovația și creativitatea pedagogică. Elevii au lucrat în grupuri de câte 2-3 elevi pentru a se

iniția în geometria fractală pe baza materialelor puse la dispoziție. Au urmărit lecțiile și au făcut aplicații
din materialele studiate, înțelegând astfel noțiunile specifice geometriei fractale. Au discutat asupra
lucrurilor învățate, au realizat proiecte și cele mai bune dintre acestea au fost prezentate în cadrul unor
concursuri școlare. Au realizat sarcinile transmise de partenerii de proiect prin care și-au îmbunătățit
cunoștiințele și au diseminat activitățile derulate.
Integrarea curriculară Ur măr ind îmbunătățir ea nivelului de cunoașter e în domeniul
geometriei fractale - domeniu în conexiune cu geometria și algebra, proiectul aduce noțiuni
complementare orelor de matematică precum studiul dimensiunii fractale. Prin cercetarea conexiuniilor
dintre geometria fractală, natură și artă, s-au completat noțiuni din cadrul orelor de biologie și geografie.
Cercetarea conceptului matematic de măsurare a liniei de coastă este o abordare interdisciplară între
matematică și geografie. Familiarizarea cu un software care generează fractali a contribuit la dezvoltarea
aptitudinilor în domeniul IT, ca și utilizarea spațiului proiectului. Dezvoltarea abilităților creative este
una dintre competentele dobândite precum și dezvoltarea capacității de colaborare și de lucru în echipă.
Ne-am propus astfel conturarea următoarelor trăsături: o inteligenţă generală superioară, o gândire
divergentă, o capacitate de a gândi abstract, o flexibilitate a gândirii, manifestarea curiozității, a
încrederii în sine, a perseverenţei, a iniţiativei și a nonconformismului în idei etc. Comunicarea într-o
limbă straină este un alt obiectiv propus.
Acest proiect îmbină interdisciplinar noțiunile matematice cu știinţa și tehnologia, aplicaţiile
matematicii în diverse alte domenii și vine în completarea orelor de curs. Impactul proiectului este
evident în rândul elevilor, aceste activități colaborative fiind promovate și apreciate la nivelul școlii
conturând o bună imagine la nivel internaţional. Cu proiectele realizate aici elevii au participat la
concursuri de profil obținând mai multe premii. Crearea motivaţiei pentru studiul matematicii, stimularea
imaginaţiei elevilor, dezvoltarea competenţelor de comunicare-colaborare într-o limbă străină și a
competenţelor TIC, încurajarea lucrului în echipă, abordarea interdisciplinareă a temelor sunt cele mai
importante realizări ale acestui proiect. Geometria fractală, un nouă dimensiune a cunoașterii umane
este acum în bagajul de cunoștinte al multor elevi din școala noastră.

Webografie
1. https://twinspace.etwinning.net/70022/home;

2. https://twinspace.etwinning.net/70022/pages/page/480315
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UN PROIECT ÎN ARMONIE: “A World of Harmony: Art and Science”
Prof. Luminita Dominica MOISE,
Prof. Oana BĂJENARU
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”, București, România
Summary:
Between 1st September 2014 and 31st August 2017 our school was part of the project Erasmus+ “A
World of Harmony: Art and Science.
This project is a way of educating through an interdisciplinary approach to the subject by using IT
technologies to solve some scientific or artistic problems.
The main objective of the project was:
Developing key competences to prepare young people for
adult life and to strengthen the foundations of lifelong
learning and turning the school into an active factor in
inducing progress in all areas of activity.
Our school organized two project meetings: April 20-24,
2015, with the theme Nature at the confluence between art
and science, and 20-26 November 2016 on Architecture:
Science and Art. Science - fantasy and freedom of artistic
expression in architecture.
At the first meeting there were the following topics:
Mathematical modeling of nature: From disorder to order,
Living world, source of inspiration for scientists and
artists, Universe, a challenge for the human mind,
Reporting man to nature, Art in promoting science.
The second meeting had the following subtopics: "La Belle
Époque" in the Bucharest architecture; Romanian
spirituality and sacred architecture; Invitation to the royal

court. Palaces, castles, fortresses; Jump in the 21st
century.
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În perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2017 s-a derulat în școala noastră proiectul Erasmus+ “A

World of Harmony: Art and Science / O lume a armoniei: Artă și Știință ”, un proiect de parteneriat
strategic KA2 cu numarul de referință 2014-1-FR01-KA201-008733_ 3.
Acest proiect este o modalitate de educație în sensul abordării interdisciplinare a tematicii, prin utilizarea
tehnologiilor IT în rezolvarea unor probleme de natura știintifică sau artistică. Deoarece nici artele și nici
științele nu dețin monopolul în dezvoltarea creativității elevilor, a deprinderilor de colaborare sau a
abilităților de rezolvare de probleme, elevii au deprins prin acest
proiect abilități care pot fi aplicate între toate domeniile de conținut
STEM sau arte.
Obiectivul fundamental al proiectului a fost:
Dezvoltarea competenţele cheie pentru a-i pregăti pe tineri pentru
viaţa de adult şi pentru a consolida bazele învăţării permanente.
Transformarea şcolii în factor activ de inducere a progresului în toate
domeniile de activitate.
Obiectivele derivate sunt:


Dezvoltarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme pe



baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;



Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor, a gândirii, prin derularea unor



activităţi ştiintifice şi culturale fără graniţe între domeniile cunoaşterii sau între naţiuni;



Realizarea unei mai bune cunoaşteri de către elevi a aplicaţiilor ştiinţei în toate



aspectele vieţii umane;



Formarea de deprinderi legate de prelucrarea şi analiza datelor prin activităţi practice;



Îmbogăţirea informaţiilor prin studiul unor fenomene din viaţă şi societate;



Înţelegerea rezultatelor obţinute prin analiza datelor şi comunicarea acestora;



Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de explorare, investigare, observaţie a



realităţii imediate; implicarea activă a fiecărui elev în activităţile desfăşurate;



Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere / autoevaluare, cultivarea încrederii în sine;



Stimularea interesului şi motivarea elevilor de a se implica activ în formarea propriei personalităţi;



Stimularea creativităţii şi a spiritului de echipă;



Revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional;



Abordarea conţinuturilor proiectului în termeni de cultură, plecând de la analiza



contextelor culturale specifice ţărilor participante;



Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite;



Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică,
luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe;



Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de
calitate.
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Parteneri în acest proiect au fost:


Lycée Saint-Exupéry, LA ROCHELLE, Franta



Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, Beja, Portugalia



Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”,
București, Romania



Institut de La Sénia, La Sénia, Spania



Uskudar Cagribey Anadolu Lisesi, İstanbul, Turcia
În cadrul proiectului au fost foarte multe activități care au facut conexiuni între știință și artă

precum: workshop-uri prin care să se redea culorile unui tablou deteriorat de timp sau poate chiar de un
incendiu, analiza formelor de artă sau a formelor de viață din peșteri, ne-am luat informații din muzee
de știință și artă, am derulat activități colaborative bazate pe proiecte care și-au propus să descifreze
câteva din tainele naturii, ne-am instruit -la reuniunea de la Beja, Portugalia- pentru a putea realiza
imagini artistice pe ceramică sau pentru a ilustra cărţile de ştiinţă. Am facut experiențe de laborator, neam informat asupra arhitecturii țărilor noastre dar și asupra tendițelor urbane contemporane, am propus
soluții de îmbunătățire a clădirii școlii noastre și am proiectat un oraș al viitorului la nivelul proiectului
într-o expoziție la ultima noastră întâlnire de proiect.
Una dintre activitațile care a fost ca un laitmotiv pe
parcusul celor trei ani a fost sigla proiectului. Intr-o perfectă
armonie am decis dupa mai mule încercări de schițare asupra
unei variante care , dupa ce a fost desenata de cate un elev din
fiecare țară a fost prelucrată pe calculator de caătre un elev
român devend astfel o imagine ce putea fi preluata ăn
materialele de prezentare sau diseminare a proiectului.
Tema proiectului - armonia între știința și artă – a fost ilustrată și prin modalitățile diverse de
materializare a siglei :


pictură pe sticlă ;



imprimare pe lemn prin tehnica servețelului;



linogravură;



pictura bizantină cu fir de aur;



covor din rumeguș colorat, conform tradiției din La Senia. Pentru asta ne-am pregătit în laboratoarele
școlii realizând o imagine anamorfă a cubului lui Rubick; am realizat coloranții, am colorat
rumegușul și am decupat șabloanele necesare ; apoi, în piața centrală, pe un covor de rumeguş de
măslin am aplicat şabloanele siglei proiectului. La final covorul a fost apoi călcat în picioare în sunet

de fanfară pentru că, tradiţia locală, consideră că aşa se termină o astfel de activitate consolidând
relația social spirituală pe care o are poporul spaniol cu lemnul sfânt al măslinului;


prin tehnica goblenului ;



Hologramă.
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Am pornit de la tradiții și am ajuns în

galaxia biților spaţiul virtual, o nouă dimensiune a
existenței umane în care știința și arta se
înterprepătrund.
Școala noastră a organizat două reuniuni de
proiect:prima saptamâna de activități a fost în
perioada 20-24 aprilie 2015

și a avut tema:

NATURA LA CONFLUENȚA DINTRE ARTĂ
ȘI ȘTIINȚĂ. Tema

a fost aleasă pentr u că

natura a fost de-a lungul timpului sursă de
inspirație atât pentru oamenii de știință cât și pentru artiști, prieten și mentor deopotrivă. Au fost
organizate activitati de învățare susținute de profesori ai școlii sau specialiști invitaţi. Cercetători
știinţifici, arhitecti, artiști plastici, istorici în domeniul artei, muzeografi care au făcut prezentări sau
work-shop-uri

în şcoala noastră, muzee sau ateliere de lucru dedicate unor activităţi. Elevii au cules

informațiile și au realizat pe parcursul săptămânii un proiect în fiecare din cele 8 grupe mixte, proiect pe
care l-au susţinut la final în cadrul unui concurs.
ARHITECTURA: ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ. ȘTIINȚA – FANTEZIA ȘI LIBERTATEA
EXPRIMĂRII ARTISTICE ÎN ARHITECTURĂ a fost tema celei de a doua r euniuni dezvoltată
in capitolele :


„ La Belle Époque” în arhitectura bucureșteană;



Spiritualitatea românească și arhitectura sacră;



Invitație la curtea regala. Palate, castele, cetăți;



Salt în secolul XXI.
În concluzie, arta şi ştiinţa se condiţionează reciproc: arta nu ar fi posibilă fără existenţa

ştiinţelor care cuantifică cantitativ şi calitativ produsul final născut din imaginaţie. Pe de altă parte,
artistul e un fel de transformator al legilor naturii în obiecte materiale, tangibile, după propriile lui
“filtre”.
Sperăm ca v-am trezit intersul ca să doriți să aflați mai multe informații de pe site-ul proiectului:
https://sites.google.com/view/awhas/home

Bibliografie
1. “A World of Harmony: Art and Science”, București, editura Printech 2018
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Educaţia nonformală prin participarea la proiecte educaţionale
extracurriculare

Prof. Gr. Did. I, dr. Gabriela JICMON
Colegiul Tehnic ”Carol I”, Bucureşti, România
Tradiţional, educaţia nonformală, a fost considerată complementară educaţiei formale sub
raportul finalităţilor, conţinutului şi modalitaţilor concrete de realizare. Mutarea accentului de pe teorie
pe practică, presupune şi adaptarea tehnicilor de comunicare. Este importantă învăţarea pe baza unor
situaţii concrete, învăţarea prin schimburi de experienţă sau pe baza unor modele de succes, creşterea
abilităţilor de comunicare prin jocuri de rol, cunoaşterea şi adaptarea strategiilor de facilitare a transmiterii de cunoştinţe.
Studiul fizicii urmărește să dezvolte la elevii de liceu competențe specifice legate de înţelegerea
şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionării şi utilizării unor produse
ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi, dar pe lângă aceasta și se bazează pe competențe cheie ce sunt

necesare elevilor în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat, dar și pentru viață. Comunicarea
și competențele legate de ea sunt vitale pentru noi ca profesori, dar mai ales pentru realizarea elevilor
noștri ca indivizi pregătiţi pentru viață, în special în lumea tehnologizată de azi.
Faptul că una dintre variabilele programei este reprezentată de conţinuturi, secvenţa de colectare
şi selectare a informaţiei va fi utilizată în procesul de instruire în vederea dezvoltării competenţelor de
comunicare în limbi moderne.
Personal, am optat pentru integrarea mijloacelor multimedia ȋn activitatea curentă, dar şi pe
accentuarea caracterului practic şi experimental al conţinuturilor pentru a creşte atractivitatea orelor. În
plus mi s-a părut că educaţia non-formală poate reprezenta un real sprijin ȋn acest demers, dar şi
structurarea conţinuturilor şi adaptarea lor la o comunicare specifică epocii modern. Implementarea
Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor în lecţiile de fizică presupune identificarea obiectivelor şi a
competenţelor prevăzute in programa şcolară, alegerea software-ului didactic potrivit şi evident asigurarea hardware-ului necesar. Identificarea, selectarea, prelucrarea şi prezentarea conţinuturilor reprezintă secvenţe care pot fi optimizate prin implicarea tehnologiei informaţiei şi comunicării: interfeţe
pentru achiziţia de date, prezentări Power Point, baze de date, internet, fişiere media, e-mail, forum,
platforme educaţionale etc. Bazate pe comunicarea asertivă şi pe asumarea de roluri şi responsabilități în

echipă, activităţile de învăţare din cadrul orei de fizică favorizează dezvoltarea atitudinilor pozitive: respectarea opiniei în relaţia de comunicare, recunoaşterea muncii coechipierului, oferirea de sprijin în rezolvarea de sarcini, toleranţă, asumarea reuşitelor/nereuşitelor.
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Problema tot mai dezbătută a educaţiei non-formale şi a complementarităţii acesteia ȋn raport cu

cea formală, cât şi faptul că persoanele moderne învăţă azi în cele mai diferite contexte - la şcoală, acasă,
în grupul de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalţi - au dus iniţiative
educative la nivel naţional, de tipul „Săptămânii Altfel”. Se doreşte ca aceasta să fie dedicată exclusiv
educaţiei nonformale. Proiectul permite crearea de parteneriate între unităţi şcolare şi diferite instituţii
sau organizaţii cu diverse tangenţe cu educaţia. Dintre rezultatele vizate în cadrul acestei săptămâni se
pot aminti:
-găsirea unor modalităţi mai eficiente de valorificare a intereselor elevilor,
-diversificarea tipurilor de activităţi desfăşurate de către elevi,
-implicarea unor parteneri sociali în iniţierea unor activităţi de promovare a educaţiei dincolo de
incinta şcolii
Dezideratul integrării educaţiei non-formale ȋn cea formală l-am urmărit permanent prin
antrenarea elevilor la participarea la proiecte educaţionale, simpozione, sesiuni de comunicări şi
concursuri pe diverse teme.
Un exemplu de abordare interdisciplinară a conţinuturilor poate fi Eratosthenes Experiment, din
cadrul proiectului internaţional Inspiring Science Education, pe care l-am desfăşurat ȋmpreună cu colega
mea, profesor de geografie, la clasa a IX a. Matematicianul și astronomul grec Eratostene din Cyrene
(cca 276 – 194 î.Hr) a reușit pentru prima dată în istoria umanității să calculeze, cu o bună
aproximație, circumferința Pământului. Elevii au putut să-şi reactualizeze/fixeze cunoştinţele de
geografie, astronomie, matematică, fizică, istorie, T.I.C. participând efectiv la experiment. Elevii s-au
pregătit recapitulând noţiuni de bază precum latitudine, longitudine, echinoxiu, solstiţiu. Au măsurat
umbra unui băţ de un metru la echinoxiu de primăvară ȋn curtea şcolii, apoi au calculat latitudinea
folosind teorema lui Pitagora şi definiţia funcţiei trigonometrice tangenta cunoscute din gimnaziu. Au
organizat grupe de lucru şi le-au fotografiat. Apoi au verificat calculele cu ajutorul sistemelor G.P.S. al

telefoanelor mobile şi au ȋncărcat de platforma proiectului rezultatele şi fotografiile.

Măsurarea umbrei unui băţ de un metru la
echinoxiul de primăvară ȋn curtea şcolii şi
localizarea prin G.P.S. ȋmbinate permit refacerea
unui experiment antic
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Trebuie spus că rezultatul a fost ȋmbucurător: le-am trezit un sentiment de mândrie pentru cele ce

au făcut efectiv şi pentru că au fost capabili să comunice altora rezultatele lor, iar implicarea lor ȋn acest
proiect s-a dovedit a fi impulsionantă şi pentru activitatea curentă la clasă.
Un alt proiect internaţional la care am participat este Innovate Your Dreams 2019.

Printre

obiectivele declarate ale proiectului a fost şi acela de a dezvolta la elevi abilitățile necesare pentru a reuși
la învăţătură, ȋn carieră și viață, iar din perspectiva proiectului şi a faptului că elevii vor profesa ȋn
secolul XXI ȋn meserii care nu există ȋncă, acestea s-au stabilit a fi: comunicarea, colaborare, gândirea
critică, creativitatea. Activitățile din proiect, în număr de şase, s-au bazat pe demostrarea importanţei
studiului obiectelor S.T.E.M. pentru pregătirea pentru carieră în societatea actuală şi au urmărit

dezvoltarea abilităților elevilor pentru studiul lor. Elevii au investigat şi comunicat colegilor rezultatele
cercetărilor lor prin desene, PPT-uri, conversaţii. Dar şi profesorii au avut multe de ȋnvăţat: despre siteuri ce oferă resurse educaţionale gratuite (ce se pot folosi la orele de predare sau în activităţi
extraşcolare), să utilizeze diverse aplicaţii Google ce permit crearea de materiale didactice (hărţi
conceptuale, teste interactive, postere, etc.). Toate acestea s-au derulat pe marginea unor teme extreme
de actuale ca: dezvoltarea durabilă ȋn politica O.N.U., calitatea ȋn educaţie, energia nepoluantă,
economia circulară, etc. Aceste participări ar fi fost imposibile fără a utiliza noile tehnologii de
comunicare, iar elevii au văzut că telefoanele inteligente pot avea nenumărate utilizări practice, iat

reţelele sociale pot fi pslatforme de ȋnvăţare interactive.

Elevii clasei a X a paticipanţi la proiectul Innovate Your Dreams 2019
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INOVARE SI DEZVOLTARE PENTRU O
EDUCATIE PROFESIONALA DE CALITATE
ERASMUS+KA1_VET-Nr.2018-1-RO01-KA102-048115

Prof. Gabriela BOJANOPOL,
Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, București
Summary:
The idea of the Erasmus+ project
“Innovation

and development for a quality

technical education” – KA1_VET was born out
of the needs that we identified in the “Mihai
Bravu” Technical College: the insertion of the
graduates on the labour market; increasing pro-

fessional competences and key competences so
that they are able to work in their field of training; social inclusion, in the case of students coming from disadvantaged communities and the
need to increase the attractiveness of our educational offer.
Through this project, 42 tenth grade students from the Mechanics; Electric; Constructions, installations and public works fields of training and 12 VET teachers will benefit from training at Tellus Col-

lege and Tellus College Spain. Our students from disadvantaged communities will have priority at the
selection.
The aim of the project is to develop the vocational technical competences and key competences
of the students and to increase the efficiency of the vocational training of our institution (the educational
offer - by including dual education - and the learning techniques used) in order to integrate into a continuously developing labour market.
Specific objectives:
1. Developing the professional competences in the Mechanical; Electric; Construction, Installa-

tions and Public Works fields of the 42 students by conducting three-week (90-hour) work experience
programs at Tellus Education Group by the end of the two-year project (2020), with a minimum of 40%
of the participants being: ethnic minorities; students from poor single-parent families; with parents living
abroad or students at high risk of school dropout.
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2. Development with 1 point on a behavioural observation grid (with levels 1 to 5) of the follow-

ing key competences: a) social competences of collaboration and teamwork in workshops; b) entrepreneurial competences and critical thinking, by taking the initiative to solve problems; by the 42 students
participating in the three-week (90-hour) internships by 2020
3. Setting up at least 2 transnational partnerships and at least 2 national partnerships with employers from the technical field in order to have 10% of the 2021 graduates employed in their respective
qualifications
4. Increasing the quality and attractiveness of the vocational training of the institution through the
effective implementation of dual education (minimum 1 class / year of project) and by using the specialized learning techniques observed by the 12 VET teachers participating in the 2 Staff Training Abroad
mobilities at Tellus Group by 2020 .
In the first flow, 6 VET teachers will spend 5 days taking part in Staff Training Abroad in Plymouth, UK in order to observe the implementation of dual professional education. In the 2nd flow, 14 students from the Mechanics field (Mechanical technician for maintenance and repairs); will take part in a
work experience program in Plymouth for 3 weeks. In the 2nd year of the project, 6 VET teachers will
be participating in the 3rd flow in Staff Training Abroad in Salamanca, Spain, for 5 days, where they will
have a hands-on observation period of the utilisation of the new AutoCAD graphical interface and of the
CNC simulators. In the 4th flow, 14 students in Construction, Installations and Public Works
(Technician in construction and public works) will participate in Technical based learning in Plymouth,
UK for 3 weeks. In the last flow, 14 students from the Electric field (Technician in electrical installation)
will undergo Technical based learning in Salamanca, Tellus Spain for 3 weeks.
These activities will help students develop competences in line with the "Responsible work practice" accredited with 1 ECVET. The student learning outcomes are in line with their field of training and
correlated with the key competences in the Local Development Curriculum and set out in the Memorandum of Understanding.
The methodology of implementation will include planning actions (use of the Gantt chart), timing of activities, budget management, task distribution, training of participants, organising mobilities,
monitoring, disseminating and exploiting results and project evaluation.
The learning outcomes for VET staff are the development of dual-learning implementation skills
and of the knowledge about specialized educational techniques and the software used during Technicalbased learning.
The impact of the project on the students will be by the development of professional competences, increasing their chances of integration on the labour market (using Europass and ECVET), by increasing their self-confidence and motivation regarding their field. The impact on the teachers will be by

increasing their skills of implementing dual learning and their ability to bring change into the institution
and the community. There will be an increase in the visibility of the high school and in its European dimension, boosting the competitiveness of the educational offer through the implementation of dual classes, while the institution becomes appealing for national and transnational working partnerships.
221

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

221

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Ideea proiectului Eerasmus+ care se va derula timp de 2 ani, în perioada 2018-2020, la nivelul
Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, cu denumirea „Inovare și dezvoltare pentru o educație profesională
de calitate” – de tip KA1_VET s-a născut din nevoile identificate la nivelul liceului nostru: de inserție a
absolventilor pe piata muncii; de creștere a competențelor profesionale și a competențelor-cheie pentru a
fi capabili să profeseze în domeniu; de incluziune socială, în cazul elevilor care provin din medii
vulnerabile și din nevoia de extindere a ofertei educaționale prin implementarea învățământului

profesional dual.
Prin acest proiect 42 de elevi de clasa a X-a, domeniile de pregatire profesională: Mecanică,
Electric, Construcții, instalații și lucrări publice și 12 cadre didactice VET de la Colegiul Tehnic „Mihai
Bravu” vor beneficia de oportunități de formare profesională în străinătate și dobândirea de experiență
practică la oragnizațiile de primire Tellus Educational Group și Tellus Spain.
Scopul proiectului: dezvoltar ea competențelor tehnice pr ofesionale și a competențelor -cheie
ale elevilor și eficientizarea formării profesionale (oferta educațională – învățământ dual și tehnicile de
învățare) din Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” în vederea inserției profesionale pe o piață a muncii în
continuă dezvoltare.
Obiectivele specifice ale proiectului:
O1. Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniile Mecanic, Electric, Construcții, instalații
și lucrări publice ale celor 42 de elevi, prin efectuarea stagiilor de pregătire practică de 3 saptamani (90
de ore) la Tellus Education Group pâna la finalul celor doi ani de proiect (2020), minimum 40% dintre
participanți fiind: minorități etnice; elevi proveniți din familii monoparentale sărace; cu parinți plecați în
străinătate sau elevi cu risc crescut de abandon școlar.
O2. Dezvoltarea următoarelor competențe-cheie: a) competențe sociale de colaborare și lucru în
echipă la ateliere; b) a competențelor antreprenoriale și gândire critică, prin asumarea inițiativei în
rezolvarea unor probleme; de către cei 42 de elevi din Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, participanți la
stagiile de practică cu durata de 3 săptămâni (90 de ore) până la finalul celui de-al doilea an de proiect
(2020).
O3. Încheierea a cel puțin 2 parteneriate transnaționale și a cel puțin 2 parteneriate naționale cu
angajatori din domeniul tehnic și angajarea a cel puțin 10% dintre absolvenții care vor finaliza studiile
liceale în 2021.
O4. Creșterea calității și atractivității formării profesionale din Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”,
prin implementarea eficientă a învățământului dual (minimum 1 clasa/an de proiect) și prin utilizarea
tehnicilor de învățare observate de cele 12 cadre didactice VET în cele 2 stagii de observare la Tellus
Group până la finalul proiectului (2020).
Activitățile constau în 5 fluxuri: în pr imul flux, în per ioada 29 octombr ie-2 noiembrie 2018, 6
cadre didactice VET au participat timp de 5 zile la o mobilitate de tipul „Staff Training Abroad” în
Plymouth, Anglia unde au desfășurat activități de observare cu referire la implementarea învățământului
profesional dual. În al doilea flux, 14 elevi din domeniul Mecanic, (calificarea “Tehnician mecanic
pentru întreținere și reparații”, se vor deplasa într-o experiență de muncă, în Anglia, Plymouth, timp de 3
săptămâni, în perioada 24 iunie-12 iulie.
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În cel de-al doilea an de proiect, la cel de-al treilea flux vor participa 6 profesori VET, în

noiembrie 2019, mobilitatea fiind de tipul „Staff Training Abroad”, în orașul Salamanca, Spania, timp
de 5 zile, unde vor observa modul de implementare a noii interfețe grafice a programului AutoCAD și
folosirea simulatoarelor CNC. În fluxul patru, 14 elevi din domeniul Construcții, instalații și lucrări
publice, calificarea „Tehnician în construcții și lucrări publice”, vor participa la "Technical based
learning" în Plymouth, Anglia, timp de 3 săptămâni. În ultimul flux vor participa 14 elevi din domeniul
de pregătire profesională Electric, calificarea „Tehnician în instalații electrice”, la "Technical based
learning" în Salamanca, la Tellus Spain, timp de 3 săptămâni.
Toate aceste activități îi vor ajuta pe elevii VET să-și formeze și să-și dezvolte competențe în
concordanță cu unitatea de învățare „Responsible work practice” acreditată cu 1 ECVET și care se referă
la înțelegerea „Cerințelor de la locul de muncă”, „Importanța atitudinilor și comportamentelor pozitive la
locul de muncă” și a „Caracteristicilor sarcinilor practice de lucru”. Rezultatele învățării elevilor sunt în
funcție de domeniu și corelate cu competențele cheie din Curriculumul în Dezvoltare Locală: Lucrul în
echipă; Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă; (Tranziția de la scoală la locul de muncă – pentru
domeniul Mecanic)
Rezultatele învățării pentru personalul VET constau în îmbunătățirea cunoștințelor despre
procedurile de lucru în comunicarea cu angajatorii implicați în învățământul

dual, despre tehnici

educaționale și softuri utilizate, în conformitate cu programele de lucru agreate cu partenerul de primire.
Toate aceste activități vor contribui la dezvoltarea cooperării și parteneriatelor la nivel european,
certificatele Europass și ECVET vor fi utilizate de elevi pentru accesarea unui loc de muncă și integrarea
pe piața muncii.
Impactul proiectului va fi multiplu: asupra elevilor participanți la mobilitate prin dezvoltarea
competențelor profesionale și implicit la sporirea șanselor de integrare pe piața muncii, prin creșterea
încrederii în sine și a motivației față de domeniul studiat; asupra cadrelor didactice prin creșterea
capacității de perfecționare continuă a modului de predare și de a aduce schimbări în instituție și
comunitate și prin creșterea competențelor de implementare a învățământului profesional dual; la nivelul
instituției se va observa creșterea prestigiului și vizibilității liceului precum și a dimensiunii europene a
școlii noastre.
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Vizite efectuate la centrele de instruire Tellus (ateliere, laboratoare)
care oferă instruire practică VET

Ceremonia de acordare a certificatelor: acceptarea Documentului de Mobilitate Europass emis de
către organizația de proveniență și semnat de către Tellus. De asemenea, participanții au primit și un
certificat de participare din partea Colegiului Tellus.
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TRACING OUR
EUROPEAN SPIRIT
Parteneriat strategic Erasmus+
2017-2019
2017-1-RO01-KA219-037455
Prof. Dan Nicolae HERA
Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”, București
Prof. Elena Violeta HERA ,
Școala Gimnazială nr. 92, București

Proiectul nostru cuprinde două școli bucureștene, precum și parteneri din Austria, Cipru, Grecia,
Polonia și Spania. Acesta continuă o colaborare începută în 2015, tot în cadrul Programului Erasmus+,
colaborare care, sperăm, nu se va opri aici. De altfel, grupul nostru a depus o nouă propunere de proiect
la termenul limită din acest an.
În cadrul proiectului, noi urmărim spiritul original al Europei de-a lungul istoriei și de-a latul

continentului, subliniind modul în care acest spirit a fost îmbogățit. Este, dacă vreți, o călătorie virtuală
în timp, unde oprirea din fiecare țară arată contribuția acesteia în modelarea Europei actuale. Prin
aceasta, noi înțelegem cât de mult ne datorăm unii altora, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor
sociale și civice ca cetățeni europeni și la conștientizarea culturală la niveluri multiple (locale, naționale,
europene).
Obiectivele proiectului:
O1: o înțelegere mai bună a valorilor culturale și a patrimoniului cultural din toate țările noastre (și

modul în care identitatea culturală națională interacționează cu identitatea europeană);
O2: dezvoltarea competențelor democratice ale elevilor participanți (toleranță și deschidere spre
diversitatea culturală etc.);
O3: o achiziție conștientă, de către elevii grupului țintă, a principiilor incluziunii sociale pentru viața
de zi cu zi;
O4: dezvoltarea unui mediu care să combată abandonul școlar și eșecul în educație;
O5: practica tehnicilor de gândire critică și dezvoltarea a 5 competențe-cheie (competențe lingvistice,
digitale etc.);

226

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

226

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Produse finale:
eBook

și DVD – reunesc toate materialele pregătite de către elevi pentru fiecare activitate de învățare,

fiecare moment istoric fiind un capitol.
”Memory

Suitcase” – cuprinde scrisorile pe care elevii participanți la mobilități le scriu către un coleg

dintr-o școală parteneră, povestind experiența lor transnațională.
Instrumente
Ghid

web: site, Twinspace, Facebook, canalul YouTube;

metodologic, cuprinzând toate materialele realizate în timpul activităților de formare;

DVD

cu tradițiile din fiecare țară: dansuri populare, bucătărie tradițională, locuri, tradițiile fiecărui

anotimp, ocupații tradiționale, materiale pentru un târg de turism, unde fiecare școală va promova

propria țară/regiune.
La nivel transnațional proiectul cuprinde:


4 reuniuni de proiect, cu rol administrativ și organizatoric;



5 activități transnaționale de învățare de scurtă durată, unde fiecare școală participă cu câte 2 elevi.
Fiecare activitate are ca temă un moment cheie din istoria Europei.



2 activități transnaționale de formare, de scurtă durată, cu câte doi participanți/școală.
În cursul semestrului I din anul școlar următor, vom găzdui ultimele astfel de activități în școlile din

București.
1. ”THE MYTHOLOGICAL ORIGINS OF EUROPE” - activitate transnațională de învățare - Sitia,
Grecia:
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2. ”THE MEDIEVAL WESTERN EUROPE: CATHOLICISM AND CHIVALRY” - activitate
transnațională de învățare – Lambach, Austria:

3. ”THE OTHER MEDIEVAL EUROPE: BYZANTIUM, ORTHODOXY, CRUSADERS, VENETIANS AND OTTOMANS” - activitate transnațională de învățare, LImassol – Cipru:
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4. ”THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF EUROPE” - activitate transnațională de învățare,
Barcelona – Spania:
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GOod students, Good WORKers!
Elevi buni, buni profesioniști!
Prof. Florica STOICA
Prof. Cristina GIRNICEANU
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”
București, România
Considerat ”Cenușăreasa” sistemului educațional din România, în cădere liberă în ultimii 20 de ani,
învățământul profesional a început să fie reabilitat, mai ales după ce s-a dovedit că este singura
alternativă la „șomerii cu diplomă”.

Pornind de la nevoile naționale și cele identificate în urma analizei de nevoi la nivelul școlii, a apărut
proiectul European, în cadrul programului Erasmus+, acțiunea KA1, VET: Elevi buni, buni
profesioniști! Pregătirea practică a tinerilor deficienți de auz, bază a inserției socio-profesionale.
Obiectivul major al proiectului îl r epr ezintă for mar ea/dezvoltar ea competențelor teor etice și
practice ale elevilor deficienți de auz în vederea inserției socio-profesionale pe piața internaționala a
muncii.
Partenerii nostri in acest pr oiect sunt:



Associação Terras Lusas-Movimentos Europeus, Barcelos, PORTUGALIA
Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, Barcellona Pozzo di Gotto, ITALIA

Grupul țintă al pr oiectului:




48 elevi cu deficiențe de auz moderate și usoare și deficiențe severe, grave și profunde, cu vârste
între 15-20 ani, clasele IX-XII, nivelul special profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificare
Tipăritor offset
8 cadre didactice (ingineri, maiștri, profesori care predau cultura de specialitate) de la clasele IX-XII
- nivel profesional din cadrul instituției aplicante

Obiectivele specifice proiectului GO WORK! sunt:
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Formarea/dezvoltarea compețentelor teoretice și practice ale elevilor deficienți de auz în vederea
inserției socio-profesionale pe piața internațională a muncii
Îmbunătățirea competențelor transversale la 48 de elevi pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și
eticii profesionale, deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei
personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii
Formarea și dezvoltarea de competențe tehnice specializate pentru 8 profesori în domeniul tehnici
poligrafice în vederea eficientizării procesului educativ în activitatea cu elevii din IPT special.
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In cadrul proiectului se vor desfasura doua tipuri de activități: pregătirea vocațională a tinerilor în
instituții vocaționale din Portugalia si Italia si formarea cadrelor didactice la agenți economici din cele
doua tari.
Pe parcursul proiectului vor avea loc 4 fluxuri de mobilități, astfel:
Flux 1 – an 1, luna 3 în Portugalia - vor participa 10 elevi de clasa a XII-a, 2 profesori
Flux 2 – an 1, luna 7 în Italia - vor participa 10 elevi de clasa a XI-a, 2 profesori
Flux 3 – an 2, luna 3 în Italia - vor participa 18 elevi de clasa a X-a, 2 profesori
Flux 4 - an 2, luna 7 în Portugalia vor participa 10 elevi de clasa a IX-a, 2 profesori
Fiecare flux este structurat pe o perioada de 12 zile la care se adauga 2 zile pentru deplasare.

Pentru elevi activitatile zilnice se desfasoară pe parcursul a 6 ore, astfel: între orele 9-12 si 13-16 vor
desfășura activităț practice în tipografii, la diverși operatori economici.
Programul cadrelor didactice este de 6 ore pe zi, în care acestea participă la activităși practice, activități
de job-shadowing în tipografii, la operatorii eonomici, conform programului stabilit împreună cu
instituțiile partenere, alături de elevi.
In urma derularii acestui proiect 48 de elevi vor avea cunostinte, abilitati, competente tehnice
specializate in domeniul tehnicilor poligrafice; vor dobandi abilitati necesare muncii in echipa,
comportament profesional bazat pe cooperare si colaborare, respect, deschidere fata de colegi si
angajatori; isi vor dezvolta competente de comunicare si lingvistice, si isi vor imbunatati cunostintele
despre cultura si traditiile tarilor gazda: Portugalia si Italia
Cele 8 cadre didactice isi vor dezvolta competentele tehnice in domeniul Tehnici Poligrafice, isi vor
imbunatati competentele transversale, necesare unei mai bune coordonari a activitatii agentilor
economici cu cea a scolii si a cresterii coerentei informatiei furnizate elevului
Profesorii participanti la activitatile de jobshadowing vor facilita transferul de modele europene de buna
practica in domeniul educației si formarii profesionale a elevilor cu CES la nivelul scolii, al scolilor
profesionale din Bucuresti si din tara; isi vor dezvolta cunostintele de limba engleza si competentele
culturale.
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În cadrul primului flux desfășurtat în Portugalia, pe parcursul perioadei de pregătire practică, elevii

clasei a XII au învăţat despre:


aplicarea procedurilor de reglaj specifice maşinilor offset la imprimarea tiparului de control



modalităţile de efectuare a tiparului de control



luarea unor măsuri pentru reducerea factorilor de risc (substanţe periculoase, bacterii, curenţi de aer,
temperatură, umiditate, ventilaţie, vibraţii)

Mulțumim Programului Erasmus + pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă în vederea asigurării
calitătii educației, a dezvoltării instituției noastre școlare și a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin planul
de dezvoltare instituțională, pentru realizarea misiunii pe care o avem:
de a dezvolta o cultură a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii,
al elevilor şi al părinţilor, în vederea educării elevilor cu cerințe educaționale speciale,
pentru o dezvoltare durabilă și cetățenie europeană.
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Intercultural Communication
COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
Prof. Carolina NIȚĂ, Școala Gimnazială Nr 194, București, România
Summary:
Intercultural communication skills are those required to communicate, or share information, with

people from other cultures and social groups. While language skills may be an important part of
intercultural communication, they are by no means the only requirement. Intercultural communication
also requires an understanding that different cultures have different customs, standards, social mores,
and even thought patterns. In School No.194 a lot of projects based on communication were developed.
The students are encouraged to increase cultural awareness, understand the meaning of cultural
background in communication situations, understand the characteristics of your own culture ,but ,on the
other hand the characteristics of other cultures.
The intercultural communication is a type of communication occurring between people with

different cultures and thus, also between students from one school to another. “This communication
often makes participants anxious and tense because they may find it hard to understand each other’s
way of thinking. They may also be using different verbal and non-verbal codes within the course of the
communication. Hence, the result of this type of communication is less predictable so meanings of such
codes should be negotiated carefully.”(Fielding, 2006).Regarding to the learning process and starting
from Fielding’s words, the teachers from our school made their lessons more attractive, emphasizing the
benefits of the intercultural communication.
To sum it up, it is more than important nowadays to know and to teach students how to
communicate cross-culturally.

Învățarea interculturală nu este un fenomen care are loc automat sau care apare de fiecare dată
când se reunesc persoane provenind din medii culturale diferite. Instrucțiunile și asistența sunt piloni ai
procesului de învățare,intocmai ca si in cazul altor situatii educationale. Şcoala Gimnazială Numărul 194
a fost implicata pe parcursul anilor in diferite parteneriate multilaterale sau individuale. Activităţile
proiectelor din Scoala Gimnaziala Numarul 194 au fost si sunt integrate în curriculum şi au un caracter
interdisciplinar, respectiv valente în plus în direcţia dialogului intercultural, favorizând cunoaşterea
reciprocă a culturii si civilizaţiei din ţările partenere.
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Scopul proiectelor este ca elevii din școală noastră să-si dezvolte abilităţi sociale de bază,

pentru a-şi îmbunătăţi obiceiurile şi valorile sociale, a învăţa să se respecte reciproc, a-şi respecta
profesorii şi părinţii. Participanţii se implică în activităţi care îi provoacă să ia decizii cu privire la
situaţiile cu care se confruntă în viaţa reală. În acest fel, elevii sunt invataţi sa evalueze corect
consecinţele acţiunii lor. În proiectele școlii se folosesc cântece, rime, povestiri, legende precum şi alte
resurse interesante pentru copii , etc...Se fac referiri la valori ca onestitate, responsabilitate, respectul şi
grija copiilor.
Competenţele de comunicare în limbi străine sunt instrumente indispensabile pentru relaţiile
sociale, pentru dezvoltarea unei cetăţenii responsabile. Elevii au posibilitatea de a comunica şi de a-si

face prieteni din alte ţări şi de a invata totodata să respecte diferite culturi din ţările implicate în
proiecte.
Obiectivele proiectelor care vizeaza comunicarea interculturală sunt inițierea elevilor in tehnica
documentarii si obținerii de informații prin folosirea unor surse variate,dezvoltarea unor competente
interpersonale si civice-elevii sunt inițiati să distingă corect binele de rău și consecințele faptelor lor.În
școala noastră se incurajază elevii să lupte pentru schimbare si li se trezeste interesul si motivatia fata
de activitatile desfasurate.Elevii de la clasele cu predare engleză intensiv sunt

motivați pentru

comunicarea in limba engleză prin activitați stimulative și captivante.Ei studiază texte care au menirea
de a intruchipa teme de interes real pentru elevi (family, friends, parties, sports, travelling, movies and so
on).
Textele sunt bazate pe situații reale de comunicare, care nu numai ca dezvoltă capacitatea de
receptare a mesajului scris, dar servește ca model pentru teme scrise pentru elevi.Astfel, pentru a-i ajuta
să comunice mai eficient, sunt prezentate, predate și exersate o varietate largă de deprinderi de citit skimmimg for gist, skimmimg for overall understanding, predicting a topic from visual prompts or clues,
reconstructing a text, inferring, recognising word equivalences, jigsaw reading and so on.

Exercitiile sunt alese special pentru a imbogați vocabularul pasiv și activ al elevilor și pentru a le
oferi idei ce ar putea fi folosite in proiectele lor de scriere.Cadrele didactice ale școlii noastre își propun
să cultive valori, atitudini, comportamente pozitive, întregind activitatea educativă a şcolii şi stimulând
elevii să descopere lumea în care trăiesc. Împreună cu elevii ,părinţii şi comunitate ne propunem să
luptăm împotriva violenţei, să promovăm un stil de viaţă bazat pe respectul faţă de viaţa personală şi a
celorlalţi, să dezvoltăm toleranţa şi solidaritatea faţă de persoanele aflate în dificultate.
Ne dorim ca elevii să dobândească un comportament social, indiferent de apartenenţa etnică sau
socio-culturală, astfel încât ei să nu preia modelul comportamental violent al părinţilor sau al altor adulţi,
să nu înţeleagă şi să accepte violenţa ca pe ceva firesc, să îşi gestioneze propriile comportamente, să
asimileze metode de relaţionare nonviolente, să dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în
relaţie cu ceilalţi.
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Dorim de asemenea, să stimulăm dialogul social şi cunoaşterea reciprocă dintre copii, cadrele

didactice şi părinţii din unitatea şcolară, să consolidăm o relevantă campanie a valorii şi a promovării
toleranţei şi a comportamentului non-violent. Prevenirea violenţei în şcoală şi comunitate este mai
uşoară decât stoparea acesteia şi urmăreşte formarea competenţelor de bază: identitate pozitivă;
dezvoltare personală; autoreglare; abilităţi sociale; sistem de valori. Activităţile proiectelor noastre
privind comunicarea interculturală vizează antrenarea copiilor în activităţi de învăţare concrete prin
descoperire si dezvoltarea abilităţiilor de diferite tipuri.Elevii sunt în centrul activităţii didactice şi
trebuie stimulaţi să devină subiect al propriei lor dezvoltări. În acest fel se acordă şanse egale tuturor
copiilor, indiferent de mediul în care trăiesc, de condiţiile sociale şi materiale pe care le au. Pentru
reuşita activităţilor propuse e nevoie de iubire, de pace, de toleranţă, respect şi armonie. Copiii înseamnă
viitorul, fericire şi trebuie să trăiască într-un mediu propice, într-o societate care să le ofere exemple
bune şi siguranţă, încredere în viitor, să li se formeze un comportament non-violent şi nondiscriminator,să poată comunica intercultural.
Trăim într-o lume plină de culoare, iubire şi candoare datorită naturii ce ne-nconjoară, cu toate
frumuseţile ei, dascălilor, copiilor, părinţilor şi comunităţii care pun sufletul în realizarea tuturor
activităţilor şcolare şi extraşcolare întreprinse de şcoală. Un rol esenţial în evoluţia spirituală a copilului
îl are arta, care reflectă contactul cu frumuseţea mediului înconjurător. Educarea gustului artistic, a
sensibilităţii estetice a elevilor contribuie la formarea unei personalităţi echilibrate, care va cultiva relaţii
bazate pe sentimente umane, pe principii de etică, estetică si echitate în mediul înconjurător. Astfel ei pot
deveni mici poeţi şi mici artişti, iar prin capodoperele lor să scoată la iveală sentimentele şi gândurile lor
bune. Prin joc, şcolarii descoperă şi lumea şi viaţa într-un mod accesibil şi atractiv, o cercetează, o
prelucrează şi o trasformă în învăţare, în experienţă personală.
Activităţile distractive, care se pot organiza în cadrul proiectelor, îmbinate cu cele de transmitere
de noi cunoştinţe sunt un real succes didactic. Jocurile cu reguli bine stabilite care fac legătura între
motivaţie, stimulare şi muncă, permit copilului să rămână în lumea lui imaginară, de poveste, şi, în
acelaşi timp, să treacă spre realitatea obiectivă, treptat, pas cu pas. Copilul transformă realitatea, îi
descoperă pe ceilalţi, se descoperă pe sine şi se dezvăluie celorlalţi, comunicând, colaborând.
Jocul, dansul şi voia bună fac parte din copilărie, deci să le oferim copiilor şansa să se bucure şi
să se exprime liber, iar părinţii să trăiască şi să petreacă clipe minunate alături de copiii lor, în lumea
copilăriei, în culorile păcii şi-ale armoniei.
“Comunicarea este o dimensiune centrală a vieții noastre culturale,fără ea orice tip de cultură
moare.In consecinta,studiul comunicarii presupune studiul culturii in care este integrată” John Fiske

Bibliografie:
1. John Fiske “Introducere in stiintele comunicarii”, Polirom, Collegium, 2003
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PERSPECTIVE EUROPENE ÎN STRATEGIA DIDACTICĂ
Prof. Mariana Lili BADEA
Colegiul Național ,,Iulia Hasdeu”
Summary:
The didactic strategy is a unifying, integrating term that combines learning tasks with learning
situations, representing a complex and coherent system of means, methods, materials and other

educational resources aimed at achieving goals. It is necessary in any pedagogical act, occupying a
central place in the didactic activity, because the design and organization of the lesson is made
according to the strategic decision of the teacher. It is conceived as a complex didactic scenario in
which the actors of teaching - learning, the conditions of achievement, the objectives and the targeted
methods are involved. The didactic strategy thus becomes the fruit of a collective work carried out by the
teacher together with the children, completing their work plan with their own interests, wishes for
knowledge and intellectual activity. Under these circumstances, children can choose how they want to
work: in team, collectively or individually, they can choose which teaching materials to use, they can opt
for certain working methods. Thus, having the opportunity to have such options, the educator contributes
to the development of children's creativity, and the didactic strategy that has arisen from the harmonious
combination of all the actors involved can successfully lead to the achievement of the proposed
objectives.
The didactic strategy is the effective way in which the teacher helps students to get to know and
develop their intellectual abilities, skills, aptitudes, feelings and emotions.

******************
Strategiile didactice interactive sunt recunoscute drept modalităţi eficiente de stimulare a
potenţialului creativ, atât individual, cât şi grupal, promovând o metodologie care exerzează capacităţile
superioare cognitive ale copiilor.
Astfel, strategia prefigurează traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic si mai eficient pentru
abordarea unei situații concrete de predare și învățare.
În această lucrare descriu strategiile interactive de grup.
Societatea, în ansamblu, aşteaptă ca sistemul de învăţământ, prin curriculumul pe care îl oferă, să
pregătească tineri capabili de integrare activă pe piaţa muncii europene şi mizează pe contribuţia acestuia

la pacea convieţuirii împreună într-o societate pluralistă.
Una dintre dilemele persistente ale politicilor curriculare este şi aceea a raportului dintre elementele prescriptive şi spaţiul acordat iniţiativei, imaginaţiei profesional-ştiinţifice.
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Strategia didactică este un termen unificator, integrator, care reunește sarcinile de învatare cu

situațiile de învățare, reprezentând un sistem complex și coerent de mijloace, metode, materiale și alte
resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective. Ea este necesară în orice act pedagogic,
ocupând un loc central în cadrul activității didactice, deoarece proiectarea și organizarea lecției se
realizează în funcție de decizia strategică a cadrului didactic. Ea este concepută ca un scenariu didactic
complex, în care sunt implicați actorii predării – învățării, condițiile realizării, obiectivele și metodele
vizate. Strategia didactică, devine astfel, rodul unei munci colective desfăşurată de cadrul didactic
împreună cu copii, aceştia completând planul de lucru cu propriile interese, dorinţe de cunoaştere şi de
activitate intelectuală. În aceste condiţii, copiii pot alege modul in care doresc să lucreze: în echipă,
colectiv sau individual, pot alege ce materiale didactice să utilizeze, pot opta pentru anumite metode de
lucru. Astfel, având şansa de a avea asemenea opţiuni, educatorul contribuie la dezvoltarea creativităţii
copiilor, iar strategia didactică care a luat naştere din combinarea armonioasă a tuturor factorilor
implicaţi, poate duce cu succes către îndeplinirea obiectivelor propuse.
Strategiile didactice interactive ca strategii de grup presupun munca în echipă a copiilor organizaţi
pe microgrupuri în vederea realizării obiectivelor propuse. Se bazează pe sprijinul reciproc în cercetare şi
învăţare, stimulează participarea efectivă a fiecărui copil, antrenând toată personalitatea copiilor (abilităţi
cognitive, afective, volitive, sociale). Solicită efort de adaptare la normele de grup, toleranţă faţă de
părerile colegiilor.
Strategia didactică cuprinde un ansamblu complex și circular de metode, tehnici, mijloace de
învățământ și forme de organizare a activității, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un
plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficiență a învățării.
Strategiile didactice interactive de grup/microgrup sunt strategii ce presupun munca în echipă și/
sau competiție constructivă a elevilor organizați colectiv, pe microgrupuri sau în echipe de lucru în
vederea atingerii unor obiective preconizate (soluții la o problemă, crearea de alternative);
*se bazează pe sprijinul reciproc în cautare-cercetare și învățare;
*stimulează participările individuale, antrenând subiecții cu toată personalitatea lor (abilități
cognitive, afective, volitive, sociale);
*solicită efort de adaptare la normele de grup, toleranță față de opiniile, părerile colegilor,
dezvoltând capacitatile autoevaluative;
*sunt strategii de interacțiune activă între participanții la activitate (elev-elev, elev-profesor);
*presupun crearea unor programe care să corespundă nevoii de interrelaționare și de răspuns
diferențiat la reacțiile elevilor/studentilor.
Interactivitatea în clasă (face-to-face) se referă atât la promovarea relațiilor inter și intragrupale cât
și între profesor și elev.

Strategiile didactice interactive au în vedere provocarea și susținerea învățării active în cadrul
căreia, cel ce învață acționează asupra informației pentru a o transforma într-una nouă și proprie.

237

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

237

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Utilizând aceste strategii, în sens constructivist, profesorul îl determină pe elev să devină

răspunzător și participant în procesul construirii sensurilor informaționale, prin rezolvări de probleme,
prin explorări și cercetări sau aplicând ceea ce a dobândit în contexte noi și diferite.
Strategia trebuie să o aleg în funcție de:
amodul în care se va produce învățarea (prin cooperare, prin competiție, prin cercetare, prin
descoperire, prin problematizare, prin experimentare, prin aplicații practice, prin receptare activă
etc.);aformele de organizare a activității (frontală, colectivă); amodul de participare al profesorilor la
activitate;atimpul necesar aplicarii strategiei alese;a cadrul în care are loc experiența de învățare (în
clasă, în afara clasei, în laborator etc.)
Etapele elaborarii unei strategii didactice eficiente:


Examinarea scopurilor și a obiectivelor de atins;



Alegerea conținuturilor corespunzătoare, adaptarea și organizarea acestora;



Examinarea alternativelor metodologice de predare/învățare/evaluare disponibile;



Analiza resurselor disponibile: umane (particularitățile elevilor), materiale (mijloace și materiale
didactice), de conținut (manuale, ghiduri, caiete tip, materiale bibliografice), de timp etc.;



Optarea pentru o anumită formă de grupare a colectivului de elevi;



Alegerea metodelor, tehnicilor de instruire, mijloacelor didactice în funcție de situația de instruire
propusă;



Elaborarea unor soluții alternative asupra posibilităților și căilor optime de combinare a metodelor,
mijloacelor și formelor de organizare a colectivului;



Evaluarea permanentă a demersurilor întreprinse, corectarea și adaptarea strategiei didactice la
necesitățile elevilor și la situațiile spontane și neprevazute;



Aprecierea finală a eficienței strategiei didactice desfășurate;

Criteriile de apreciere a eficientei unei strategii didactice:


gradul de plăcere în învățare pe care-l conferă strategia didactică asupra elevilor, motivându-i
intrinsec să-și construiască propriile înțelesuri și să interiorizeze cunoștințele noi;



eficiența învățării, nivelul de însușire al cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor și de atingere a
obiectivelor propuse;¨eficiența în formarea și dezvoltarea abilităților de a folosi ceea ce s-a învățat, în
practică, în viață;¨raportul dintre necesarul de timp solicitat de strategia didactică aleasă și timpul
disponibil;¨relația de eficiență și de complementaritate dintre metodele, tehnicile, mijloacele

didactice și formele de organizare a activității, ca părți componente ale strategiei didactice;
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Trăsăturile caracteristice ale pedagogiei postmoderniste și-ar putea găsi concretizarea în activitatea

didactică prin:-crearea de alternative metodologice;-stimularea învățării prin cooperare și folosirea
metodelor interactive de grup, insistând pe construcția progresivă a cunoștințelor și abilităților, nu doar
prin intermediul activității proprii, ci și prin interacțiunile sociale atât dintre elevi, cât și dintre elevi și
profesori, elevi și comunitate; -accentul pus pe elev, ca agent al construcției propriei învățări, mai mult
decât pe cadrul didactic ca furnizor al cunoașterii; -crearea și susținerea plăcerii de a învăța, descoperind
și aplicând, prin antrenarea motivației intrinseci (evitarea "învățării pentru notă"); -inovarea strategiilor
evaluative și promovarea evaluării dialogate; -abordarea unui text, a unei probleme din perspective
variate și diferite;
Profesorul trebuie să acţioneze mereu, adecvat şi adaptat nevoilor grupului, astfel încât are mult
mai multe roluri:


planifică activitățile cu caracter instructiv și educativ, determină sarcinile și obiectivele pe
variate niveluri, își structurează conținuturile;



organizează activitățile clasei;



comunică informațiile științifice. Dialogul elev-profesor necesită un climat educațional stabil,
deschis și constructiv;



conduce activitatea desfășurată în clasa direcționând procesul asimilării și formării elevilor;



coordonează activitățile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanență realizarea unei
sincronizări între obiectivele individuale cu cele comune ale clasei;



îndrumă elevii, prin sfaturi și recomandări ;



motivează activitatea elevilor;



consiliază elevii în activitățile școlare dar și în cele extrașcolare,



controlează elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de realizare a
obiectivelor precum și nivelul de performanță ale acestora. Controlul are rol de reglare și de
ajustare a activității și atitudinii elevilor.

•

evaluează măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost realizate.

De cele mai multe ori profesorii utilizează strategiile mixte, îmbinând armonios elementele de
dirijare și independentă, cu accent pe predare - învățare centrată pe elev.
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SUSŢINE ȊNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL!
Director Ing., Gabriel ZORZINI
Director adjunct, Păuniţa VLĂDĂIANU
Director adjunct, Valentina OȚULESCU
Profesor de limba şi literatura română, Carmen ZISU
Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, Bucureşti

Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, Bucureşti a desfăşurat ȋn ultimii 15 ani proiecte şi parteneriate
internaţionale şi naţionale tocmai pentru a veni ȋn ȋntâmpinarea cererii şi ofertei societăţii, adaptând
programele educaţionale la noile tehnologii, realizându-se astfel o racordare la standardele europene de
ȋnvăţământ pentru a preȋntâmpina o sincopă ȋn ceea ce priveşte progresul ştiinţific.
Un partener de excepţie al Colegiului UCECOM „Spiru Haret” a fost Camera Meşteşugarilor din
Kolenz ( cu circumscripţia ȋn ȋntreg nordul landul Renania Palatinat) din Germania cu care a derulat
proiecte. Aceasta s-a făcut remarcată prin interesul acordat ȋndeosebi clasei meşteşugarilor manifestat
din punct de vedere economic, al dezvoltării regionale, al politicii educaţionale, implementarea noilor

tehnologii, de respectare a standardelor ecologice, ale problematicilor pieţei commune europene. Astfel,
Camera Meşteşugarilor din Kolenz

şi-a manifestat sprijinul ȋn proiectele de parteneriat cu şcoala

noastră, atrăgând în cadrul acestora şi organizaţii neguvernamentale.
Astfel, ȋn primul proiect ȋn care «Colegiul UCECOM „Spiru Haret” a fost şcoală pilot – Camera
Meşteşugarilor din Koblenz – Germania», ȋn perioada 2002-2008, ȋn cadrul căruia a fost dotat cu
echipamente specifice, un laborator de mecatronică şi un atelier de construcţii ȋn valoarea de 405.429,2
lei. Pentru perfecţionarea profesorilor, au avut loc seminarii de specialitate susţinute de către specialiştii
nemţi, la care au participat atât profesori, cât şi maiştri instructori.
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Din anul 2004 până ȋn 2009 s-a derulat cel de al doilea proiect - «Şcoala pilot ȋn Proiectul

UCECOM – Fundaţia Robert Bosch – Germania», pentru pregătirea

profesională a 50 de tineri insti-

tuţionalizaţi, proiect finanţat de Fundaţia Robert Bosch din Germania şi coordonat tot de Camera
Meşteşugarilor din Koblenz. Valoarea proiectului a fost de 135.852,2 lei, reprezentând taxa de şcolarizare pentru cei 50 de elevi; 300 Euro/elev/an pentru elevii de la SAM şi 350 Euro/elev/an, pentru elevii
de la liceu. Pe durata proiectului, annual, cei mai buni 5 elevi au efectuat practica ȋn Germania, ȋnsoţiţi
de psiholog. Proiectul a continuat graţie implicării Fundaţiei Principesei Margareta a României deoarece
şcoala a primit suvenţia taxei şcolare din partea acesteia pentru copiii defavorizaţi pentru a beneficia de
calificarea ȋn Germania.

Cel de al treilea proiect Germania a fost iniţiat de Fundaţia Ȋnvăţământului Particular „Spiru Haret” purtând titlul: „Aptitudini practice prin ȋnvăţare la locul de muncă pentru tranziţie la viaţa activă”,
unde Colegiul UCECOM „Spiru Haret”a fost alături de alte 12 şcoli profesionale ale FIP „Spiru Haret”.
Proiectul, desfăşurat ȋn perioada 2009-2012, a beneficiat de finanţarea din fonduri structurale europene
ȋn valoare de 2,5 miliarde euro. Scopul acestui proiect a fost de pregătire profesională ca ospătar,
bucătar, mecanic auto, frizer, coafor, cosmetician, tehnician mecatronist, tehnician ȋn activităţi econimice, organizator banqeting, tehnician ȋn gastronomie, ȋnsoţiţi de maiştri instructori, efectuând stagiile
de pregătire practică ȋn Germania.
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Colegiul UCECOM „Spiru Haret” Bucureşti a devenit membru al Patronatului Române de Optică

din anul 2002. Calificările din acest domeniu sunt structurate pe niveluri: optician, montator de aparatură
optico – mecanică – nivelul 2, optician – nivelul 3 avansat, optician medical – nivelul 3 avansat,
tehnician optometrist – nivelul 3 avansat.
Prin acţiunea ȋntreprinsă de către Patronatul Român de Optică de a organiza Salonul Naţional de
Optică şi Optometrie (SNOO) - 2010, a participat şi şcoala noastră, la secţiunea Şcoala românească de
optometrie, alături de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi
Mecatronică, specializarea Optometrie şi Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Inginerie
Mecanică şi Mecatronică, specializarea Optometrie.

Un alt proiect derulat ȋn parteneriat cu Cooperativa Automecanica Bucureşti a avut loc ȋntre
2011-2013, pe domeniul mecanicii cu denumirea „TeMeAuto” . Scopul acestuia a fost de a califica
resursa umană pentru creşterea competitivităţii şi productivităţii în domeniul auto (ID 80481), 80 de

persoane adulte au fost calificate ca: mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto şi tehnician electromecanic
auto, având ca partener. Prin proiect s-a dotat un atelier auto cu aparatură de specialitate.
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Ȋn perioada 18 octombrie 2010-28 ianuarie 2011 a avut loc proiectul Leonardo Da Vinci cu titlul
„Dezvoltarea competenţelor în sistem ECVET pentru domeniul estetica şi igiena corpului
omenesc” a fost subscris proiectului OPIR în care au fost ȋn parteneriat cu CNIDPT. Stagiul de practica
a fost făcut la şcoala ICTF Henri Maus din Belgia şi unde 7 elevi de la calificarea frizer-coafor –
manichiurist - pedichiurist obţinând certificate prin certificat Europass Mobiliti şi un certificat ECVET.
In cadrul proiectului OPIR , 9 elevi din Belgia de la şcoala ICTF Henri Maus au derulat stagiul de
pregătire practică la Colegiul UCECOM Spiru Haret din Bucureşti.
În ceea ce priveşte parteneriatul ȋn domeniul Estetica şi îngrijirea corpului uman, este de menţionat parteneriatul dintre şcoala noastră, Firma L’Oreal Professionnel şi Centru Generatii din cadrul Fundaţia Principesa Margareta a Romaniei. Fiecare partener a beneficiat de materiale sau servicii, astfel: firma L’Oreal Professionnel a donat şcolii produse (vopsea de păr, oxidant, şampon, fixativ, etc.), elevii
şcolii a oferit servicii gratuite de coafură şi manichiura-pedichiura, pensionarilor înscrişi la Fundaţia
Principesa Margareta a Romaniei, Proiectul numit „Coaforul Sperantei”.
- În anul 2011, s-a desfăşurat parteneriatul cu Firma Dremel ce a avut ca scop implementarea
proiectului educativ împreună cu firma Robert Bosch România- brand DREMEL pe principiile conceptelor DO IT YOURSELF si EXPERT IN DETALII realizate cu unelte, echipamente DREMEL, cât şi
pentru dezvoltarea abilităţilor practice cu unelte pe diverse materiale, având în vedere dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi originalităţii, dezvoltarea spiritului de echipă şi a competitivităţii
- În anul şcolar 2012-2013, şcoala noastră a desfăşurat proiectul POSDRU ID 62920 "Califică-te!
E şansa ta de a te integra în muncă!”. Beneficarul proiectului este Fundaţia Nejloveanu în domeniul
Alimentaţie. Elevii au efectuat un stagiu de practică şi de stagiu de schimburi de experienta si bune practici. Eleva Monica Rădulescu a fost premiată cu premiul special, care a constat într-un stagiu de
pregătire la Paris.
-Proiect pentru „Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pentru educarea şi pregătirea profesională a elevilor” în colaborare cu FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT- UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA BUCUREŞTI – 2013- 2014
- Parteneriat FUNDAŢIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI -2013-2018
- În anul scolar 2014-2015, a avut loc Proiectul „Garantii pentru TINEri”-cofinanţat prin
POSDRU. Proiectul s-a desfăşurat şi-a propus să contribuie la facilitarea accesului pe piaţa muncii a
tinerilor care nu au promovat examenul de bacalaureat şi care nu deţin un loc de muncă. S-au desfasurat
activitati de informare, consiliere profesionala individuala si de grup, mediere, consultanta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, stagii pilot de ucenicie, organizarea
de targuri de locuri de munca si workshopuri .
- Proiect “Noi îţi dăm recomandarea “, în parteneriat cu PARTIDA ROMILOR PRO – EUROPA SUCURSALA SECTOR 5 – 2015
- Protocol de colaborare Asociatia ESE- realizarea unor acţiuni privind consilierea şi orientarea
educaţională a elevilor – 2015, 2016, 2017
-Proiect” La şcoală este mai bine decât pe stradă”, în parteneriat cu COLEGIUL TEHNIC
“DINICU GOLESCU”- 2016
-Proiect CIVITAS „O viaţă mai bună-consunator informat” ,in partneriat cu COLEGIUL
TEHNIC “ MIRCEA CEL BĂTRÂN”- 2016, 2017
-Parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC “ CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”- RÂMNICU
VÂLCEA proiecte pe teme de ecologice 2016- 2017
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Anul 2017 a fost un an prodigios prin parteneriatele semnate, ca de exemplu,

-Colaboram cu Firma Festo Romania, pentru pregatirea elevilor in domeniul mecatronicii
-Colaboram cu agenti economici pentru pregatirea practica a elevilor, prezentati in harta
parteneriatului la capitolul 3.
- proiectul CIVITAS – “Banketing şi organizarea evenimentelor”, în parteneriat cu COLEGIUL
TEHNIC “DINICU GOLESCU” şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 5, un Parteneriat educaţional
-Proiectul “Îmbrăţişeaza cultura oraşului tău”, în parteneriat cu ASOCIAŢIA STUDENŢILOR
DIN UNIV. POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI -2017
-Parteneriat de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de învăţământ liceal şi postliceal
viabil şi de calitate racordat la cerinţele Comunităţii Europene cu ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ CEMTRUL DE STUDII EUROPENE BUCUREŞTI – 2017
-Simpozion “ Emoţii şi sentimente decorative” in parteneriat cu ASOCIAŢIA CULTURALĂ
EURO EST ALTERNATIV
-Proiect “Alegeţi meseria” în parteneriat cu
DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS”- 2018

Asociaţia „ GLOBAL NETWORK FOR

-Parteneriat cu S.C. HIGHLIGHT AGENCY SRL pentru desfăşurarea evenimentului Nivea2017, 2018
-Parteneriat cu S.C. GLOBAL BEAUTY DISTRIBUŢION S.R.L. pentru perfecţionarea în
domeniul estetica şi igiena corpului uman în cadrul Academiei Keune-2017
-Proiectul „Teme pentru acasă” – consiliere şcolară pentru copiii care se află în familii cu probleme socio materiale” în Parteneriat cu ASOCIAŢIA VALENTINA ROMANIA - 2016
-Parteneriat cu ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „ CAROL DAVILA” PETROŞANI –
parteneriat profesional, educaţional şi cultural- 2014
-Parteneriat cu ŞCOALA POSTLICEALĂ „ HENRI COANDĂ” BUCUREŞTI
-Parteneriat cu FORD pentru pregătirea elevilor de la mecanic auto 2017, 2018
-Parteneriat cu INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI –CENTRUL NAŢIONAL PISA

2018
-Parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București-2016,2017,2018
-Parteneriat cu Universitatea Româno- Americană București

În 2018-2019, s-a desfăşurat Simpozionul Naţional „INSPIRAŢIE ȘI BUN GUST ÎN ARTA
CULINARĂ” având coorganizatori Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă”, Șendriceni, Botoșani,
împreunăcu Casa Corpului Didactic Bucureşti, ediţia I. Partenerul special a fost master chef Radu

Zărnescu şi a asociaţia ACEEA şi Euro-Toques România ce doreşe să implementeze în şcoala românească Programul Naţional de Gastronomie pentru Tineret Culinariada.
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Career ROCKET: Respect, Opportunities, Choice, Knowledge,
Equality and Training - JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706

Dimensiunea de gen a educației.
Aspecte cheie pentru promovarea educației de gen în școală
Daniela MIHĂIȚĂ
Ioana MĂNĂILĂ
Coordonator de Programe în cadrul „AUR” A.N.S.R.U
(Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane)
Președinta „AUR” A.N.S.R.U
(Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane)
Summary:
Career Rocket is a partnership initiative of five NGOs from four EU countries. The project
establishes a transnational cooperation of professionals, equipped adequately for detecting and
combating gender based stereotypes, specifically in the field of career choice and professional
development of young people.
The aim of the project is to promote a harmonization of national approaches to the elimination of
gender stereotyping in education and to encourage and increase the diversity of career choices for
women and men (girls and boys) thus contributing for a more equitable and prosperous society.
The project Consortium consists of 5 partners from four EU countries: Gender Education,
research and Technologies foundation and Gender Project for Bulgaria foundation (BG); GTF –
Initiative for Sustainable Growth (CR); 4 ELEMENTS (GR), Association of Human resources specialists
(Ro).
The paper present one of the outcomes of the project: the main recommendation required to help
gender mainstream in education.

Based on the worksheets for the curricula analysis one can conclude that the gender issue does
not represent an explicit objective at the level of the written curriculum. Even though the documents of
educational policy concern the principle of ensuring equal chances in general, without direct reference
to the equality of gender, the gender potential of some school subjects is insufficiently used at the level of
the contents put forward by school curricula and through the approaches encountered in the textbooks.
The recommendations based on our lessons learned concerns:


The gender dimension of the didactical methodologies used in class



The gender potential of school subjects



Gender issues addressed in didactic activities



Teachers’ role in promoting the gender dimension



Gender indicators for didactic and educational activities
Themes and activities with gender potential.

245

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

245

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”

Este dimensiunea de gen este valorificată la nivelul produselor curriculare (programe şcolare,

manuale şcolare, materiale auxiliare) în sensul promovării echităţii, parteneriatului şi emancipării de
gen? Este dimensiunea de gen luată în calcul în construirea sarcinilor de învăţare pe parcursul
activităților la clasă? Este conștientizat rolul potențial al disciplinei în realizarea educaţiei de gen şi a
importanţei acestui tip de educaţie la toate nivelurile de şcolarizare? Cât de clar pot identifica cadrele
didactice activități didactice cu potențial de gen? Există o asociere între integrarea dimensiunii de gen în
educație și alegerile profesionale libere de sterotipuri de gen?
La aceste întrebări a încercat să răspundă proiectul Career ROCKET: Respect, Opportunities,
Choice, Knowledge, Equality and Training - JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706 iar lucr ar ea de

față dorește să prezinte doar o parte din activitățile deruate în cadrul proiectului cu sprjinul, dedicația și
implicarea partenerilor noștri. Mai multe informații pot fi aflate pe website-ul proiectului: http://careerrocket.eu/ro/.

Scurtă prezentare a proiectului
Proiect finanțat în cadrul programului RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (2014 -2020) al
UNIUNII EUROPENE în cadrul granturilor destinate susținerii proiectelor transnaționale pentru
promovarea bunelor practici privind rolurile de gender și pentru depășirea stereotupurilor de gen în
educație, formare și la locul de muncă
Proiectul este derulat de Fundația Gender Education, Research and Technologies și de Fundația Gender
Project for Bulgaria (BG); Gender Task Force – Initiative for Sustainable Growth (CR); 4 ELEMENTS
(GR), "AUR" - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane (RO).
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În acest proiect România este reprezentată de „AUR” A.N.S.R.U – Asociația Națională a

Specialiștilor în Resurse Umane, organizație profesională, non-profit și neguvernamentală cu o vastă
experiență în derularea activităților de instruire, consultanţă şi consiliere în domeniul resurselor umane.
“AUR”- A.N.S.R.U. este membru activ în cadrul mai multor coaliții și rețele naționale și europene și a
derulat peste 30 de proiecte in cadrul unor parteneriate create atât la nivel naţional cât şi internaţional
care au vizat activități de lobby și advocacy, cooperare pentru dezvoltare, educație pentru dezvoltare,
dezvoltarea economiei sociale, creșterea accesului la educație pentru grupurile defavoziare, creșterea
incluziunii sociale, formare profesională, promovarea egalității de gen, și nu doar atât.
Principalele direcții de acțiune ale proiectului au urmărit


Analiza programelor școlare, elaborarea ghidurilor de integrare a dimensiunii de gen in programele
școlare și a instrumentelor de formare adresate cadrelor didactice, educatorilor și elevilor, inclusiv a
activităților de testare la clasă a activităților care promovează egalitatea de șanse între fete și băieți în
alegerea carierei precum și diminuarea stereotipurilor de gen;



Cursuri de formare adresate atât cadrelor didactice cât și elevilor de tema promovării egalități de gen
și impactul acesteia în formularea unor alegeri de carieră libere de sterotipuri de gen;



Activități tip “peer training” susținute de cadrele didactice și de către elevi în urma participării la
cursuri pe tema stereotipurilor de gen în ocupații și în alegerea carierei;
Organizarea și susținerea Festivalurilor Carierei în școlile partenere ale proiectului.
Proiectul se derulează în perioda 01 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019. Pe parcursul celor 30 de luni

proiectul încearcă să crească capacitatea cadrelor didactice de a integra problematica de gen la nivelul
curriculei/programei școlare și de a plasa problematica de gen la baza educației civice precum și de
crește capacitatea capacității școlilor de a furniza/oferi consiliere vocațională neafectată de stereotipuri
de gen. De aceea, proiectul se adresează cadrelor didactice, directorilor de școli, educatorilor, consilierilr
școlari, oficiali din Ministerul Educației și inspectoratele școlare, mentodiștilor, elevilor și părinților.
Proiectul se înscrie în Strategiile naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați
implementate de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pentru
perioadele 2014-2017 și 2018-2021. Pr ima menționează educația, mai pr ecis „combaterea
stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ” ca una din ariile principale de intervenție și are în
vedere creșterea capacității școlilor de a prezenta oportunități de carieră fără stereotipuri de gen atât
pentru fete cât și pentru băieți. Cea de a doua, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018)
prevede, pentru aria de intervenție Educație două obiective: creşterea gradului de conştientizare a
copiilor și tinerilor cu privire la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
și combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor.
La nivel național, principalii parteneri ai proiectului sunt Colegiul Național "Iulia Hasdeu" din

București , Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice "Ioan Socolescu" din București, Colegiul
Tehnic "Dimitrie Ghika" din Comănesti județul Bacău, Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu"
din Giurgiu, Școala Gimnazială Ciulnița dinjudețul Ialomița și Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” din
Popești Leordeni, județul Ilfov.
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Aspecte cheie ce trebuie luate în considerare în procesul de integrare a dimensiunii de gen
în educație
Deși dimensiunea de gen este valorificată destul de slab la nivelul produselor curriculare în
sensul promovării echității, parteneriatului sau emancipării de gen, la nivelul explicit al activităților la
clasă, există un potențial mult mai mare. Dimesiunea de gen este destul de prezentă prin indicațiile de
lucru în echipă și în grup și prin varietatea foarte mare a temelor supuse discuțiilor, teme conforme cu
realitățile zilelor noastre. În ceea ce privește conștientizarea rolului potențial al disciplinelor școare în
realizarea educației de gen mai sunt multe lucruri care se pot face, realiza și conștientiza pentru o
construcție de viziune foarte corectă a acceptării diferențelor de gen. În diferite contexte este sublinat
rolul creativ și inovator al cadrului didactic în procesul de abordare a diferitelor conținuturi și/sau
metode din perspectiva de gen.
Prezentăm mai jos câteva din lecțiile învățate pe parcursul proiectului în ceea ce privește
potențialul de gen al disciplinelor școlare, problematica de gen abordată în activitățile didactice, rolul
cadrelor didactice în promovarea dimensiunii de gen, indicatori de gen pentru activitățile didactice și

educative, teme și activități cu potențial de gen.
Perspectiva de gen în educație nu presupune doar abordarea unor conținuturi specifice ci și
abordări metodologice de utilizare a experienţei de viaţă a fetelor şi băieţilor, de identificare şi de
construcţie a stereotipiilor şi a discriminărilor de gen, de promovare a cooperării şi a parteneriatului de
gen.
Fiecare disciplină dispune de propriul bagaj de informații care poate fi valorificat. Dar, dacă în

cazul disciplinelor din ariile curriculare limbă și comunicare, om și societate, consiliere și orientare,
activitățile didactice care umăresc promovarea egalității de gen se pot concentra în egală măsură pe
metodă și pe conținut, în cazul altor discipline, precum cele din categoria matematică și științe sau
educație fizică și sport, probabil că accentul trebuie pus mai mult pe metodă decât pe conținut.
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Astfel, dincolo de conținutul pe care programa școlară îl precizează, activitățile didactice abordează
problematica egalității de gen dacă:


Facilitează introducerea și discutarea temelor legate de gândirea critică și înțelegerii noțiuninii de
gender, egalitate de gen, drepturile femeii, dezechilibrul puterii între femei și bărbați, rolurile de gen
tradiționale și contemporane în familie și societate;



Încurajează interesul exprimat atât de băieți cât și de fete pentru știintă și inovație; propun exerciții
de sensibilizare asupra problematicii de gen și activități care ar putea încuraja interesul băieților și al

fetelor pentru discipline specific;


Stabilesc legătura între conținutul disciplinei școlare și profesie, ilustrată în special prin reușitele
contemporane pentru o anumită disciplină și prin promovează cunoașterea realizărilor femeilor
reprezentative în domeniu;

251

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences–Europe’s Friends - 2017-1-RO01-KA219-037409_1

251

Experiențe și schimb de bune practici în cadrul programelor europene
Lucrările Conferinţei Internaţionale “Europe’s Friends”


Valorifică “anecdotele” din spatele experimentelor și descoperirilor științifice sau ale evenimentelor
esențiale care definesc istoria disciplinei;



Facilitează cunoașterea realizărilor femeilor reprezentative în domeniu;



Pun accent pe descoperiri, experimente, inovații, evenimente etc. cu impact asupra vieții de zi cu zi,
pe aplicațiile pe care acestea le au în viața de zi cu zi, pe modul în care utilizarea lor influențează
viețile de zi cu zi ale oamenilor și, de ce nu rolurile lor în societate.

Și, nu în ultimul rând, fac posibilă identificarea legăturilor interdisciplinare și dezvoltarea de
exerciții și activități comune care să cuprindă două sau mai multe discipline/materii școlare).
Rolul cadrelor didactice în promovarea dimensiunii de gen.
Ce se poate face în procesul de predare-învățare?


stimularea dialogurilor despre gen în cadrul lecțiilor, cu accent pe promovarea echității și a
parteneriatului de gen;



implicarea activă a elevilor în procesul de învățare, cu accent pe interesele și pe experiența anterioară
a elevilor: ce vor să învețe, ce ar vrea să citească, la ce visează, despre ce vorbesc etc.;



realizarea unei legături între mediul de învățare din școală și mediul obișnuit în care trăiesc elevii, în
afara școlii;



diversificarea surselor de învățare, recomandări de bibliografie sau a altor surse care să cuprindă
perspective diverse: femei și bărbați, minorități etnice, religioase, perioade istorice diferite;



organizarea unor cercuri sau activități voluntare, care să ofere elevilor șansa de a exercita activități
tradițional asociate atât genului feminin, cât și celui masculin;



stimularea discuțiilor critice asupra mesajelor mass-media (reclame, articole, imagini promovate),
inclusiv a celor cu referire la problematica de gen (sexism, misoginism etc.);



dezvoltarea depolitici de evitare a conflictelor între fete, între băieți, între fete și băieți;



stimularea elevilor pentru a participa la amenajarea mediului vizual al clasei și al școlii cu imagini
echilibrate pe sexe, privind activitățile derulate în procesul didactic;



recomandarea către colegi și părinți a unor surse bibligrafice privind porblematica de gen în educație;



organizarea unor activități cu părinții, centrate pe diferite aspecte privind problematica de gen.

Indicatori de gen în sfera de activitate a fetelor și a băieților, impor tat a fi luați în
considerare în cadrul activității didactice și educative:

Activitate
(lecții)

organizată

Material didactic

Mediul de
educație

studiu/

Activități non-formale
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conținutul de gen al activităților, sarcinilor;
implicarea băieților şi fetelor (preferințe, suport pentru unul din genuri etc.);
luarea în considerare a experiențelor fetelor şi băieților;
evaluarea cunoştințelor / participării fetelor şi băieților
conținutul de gen al manualelor şi curricula;
conținutul de gen al materialelor didactice (auxiliare, caiete ale elevilor etc.);
sensibilitatea la gen a materialelor didactice ilustrative;
sensibilitatea la gen a cărților recomandate pentru studio
climatul favorabil / nefavorabil pentru băieți şi fete;
recunoaşterea egală a importanței experienței băieților şi fetelor;
atitudinea pedagogului față de băieți şi fete; transferul pozitiv al experienței
de gen al pedagogului
distribuirea rolurilor;
componenta de gen a jocurilor, activităților;
% de activități, orientate asupra băieților şi fetelor (sportive, culturale);
nr. de jucării, obiecte, echipamente pentru băieți şi fete;
posibilitatea de a-şi împărtăşi propria experiență a băieților şi fetelor
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Printre temele cu potențial de gen cele mai relevante sunt:


Egalitatea de gen



Rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților în familie și societate



Imaginea actuală a femeilor și bărbaților în literatură, mass-media și în societate



Femei: oameni de știință, scriitori, artiști, personalități publice



Violența de gen



Inegalitatea de gen pe piața muncii



Stereotipuri de gen și dezvoltare profesională



Relațiile dintre femei și bărbați în familie și societate

Acestea nu este obligatoriu sa reprezinte obiectivul principal al activitatii didactice, dar în spirtul
integrării problematicii de gne în educație, prin modul în care este proiectată activitatea de învățare, este
important să fie implicit abordate.

Acestea pot fi puse în valoare prin intermediul activităților care vizează:


Referiri la descoperiri, experimente, inovații, evenimente etc. cu impact asupra vieții de zi cu zi, cu
accent pe aplicațiile pe care acestea le au în viața de zi cu zi, pe modul în care utilizarea lor
influențează viețile de zi cu zi ale oamenilor și, de ce nu rolul lor în societate



Referiri la personalitati feminine ale disciplinei pe care o predate



Statistici care ilustreaza prevalenta unui sex sau altul intr-un anumit domeniu



Linkuri de pe internet



Legaturi între conținutul disciplinei școlare și profesie, ilustrată în special prin reușitele
contemporane pentru o anumită disciplină și prin promovează cunoașterea realizărilor femeilor
reprezentative în domeniu;



“Anecdote” din spatele experimentelor și descoperirilor științifice sau ale evenimentelor esențiale
care definesc istoria disciplinei.
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Concluzii
Fiecare din aspectele prezentate mai sus au fost generate de lecțiile învățate pe parcursul
proiectului. Acum, la final de proiect, putem spune că a fost un parcurs interesant, bogat în experiențe și
invățăminte. Mai mult ca sigur, munca și dedicarea tuturor, elevi și cadre didactice, au făcut ca lucrurile
să se întâmple.
În concluzie, atât elevii cât și cadrele didactice care au participat în diferitele activități ale
proiectului (peste 200 de cadre didactice și 1200 de elevi) sunt interesați de ceea ce presupune educația
de gen, au așteptări clar formulate în acest sens și că pot identifica cu acuratețe aspectele cheie esențiale
care țin de introducerea problematicii de gen în educație.
Mai mult, cadrele didactice conștientizează necesitatea integrării problematicii de gen în
educație, în general dar, sunt mai reticenți în ceea ce privește modul în care aceasta se poate aplica din
prespectiva propriei discipline de studiu.
Astfel, devine imperativ, dincolo de cadrul metodologic la proiectului Career ROCKET, în
contextul mult mai larg oferit de sistemul de învățământ românesc, facilitarea accesului la cunoștințe și
la metode de lucru pentru integrarea perspectivei de gen în educație. Acest lucru este posibil prin
punerea accentului pe resursele, experiența, creativitatea și interesul exprimat de cadrele didactice de a
aborda preoblematica de gen din perspectiva disciplinelor pe care le predau pentru o educație liberă de
sterotipuri de gen și care să susțină elevii în alegerea unor trasee profesionale care să le asigure o viață
împlinită și prosperă.

---Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Programului Drepturi,
Egalitate și Cetățenie al Uniuniii Europene. Responsabilitatea privind conținutul
acestui material aparține în totalitate consorțiului de ONG-uri coordonat de
GERT și nu reprezintă, în mod necesar, punctul de vedere al Comisiei Europene.
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PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR
Florica STOICA
Roxana POPA
Cristina GÎRNICEANU
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sf. Maria”,
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
The project entitled Ready for the Future, 2017-1-RO01-KA101-036577, was initiated following
the need to attain the strategic goal from the European Development Plan: Enhancing the European
dimension of education in view of the inclusion and social-professional integration of SEN students.
The general objective of the project is the vocational development of the teaching staff from
education, in order to innovate and improve the quality of the teaching-learning-evaluation process, so as
to be able to offer educational activities and programs which would meet the needs of the hearingimpaired youth and increase their chances of getting employment on the European labor market.
The specific objectives are:


4 members of the management team will acquire school
management skills in the vocational field, so as to
correlate their managerial activities with those in
European schools with seniority in vocational training



20 teaching staff will get acquainted with sets of
alternative methods and means, strategies and tools
specific to the subjects with a practical-applicative character, in accordance with the individual
psychological features of the hearing-impaired students and the requirements of the labor market.
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20 teaching staff will develop their skills required for the organization, development and monitoring



of the students’ vocational training, in order to facilitate their social-professional inclusion.
20 teaching staff will improve their artistic,vocational,entrepreneurial and IT skills in order to



accomplish the curricular and extra-curricular activities that are appropriate to the needs of deaf
students.
20 teaching staff will develop their skills in view of designing a new optional subject:



Entrepreneurial Education, which will contribute to an increase in the quality and attractiveness of
the educational offer of our school
20 teaching staff will develop their managerial skills,



practical skills in the field of IT,

entrepreneurial education, handmade skills, which will be further trained and developed in their
students, during educational activities. The optional subject Entrepreneurial Education, will train
entrepreneurial skills in students, by teaching them how to prepare themselves for their socialprofessional inclusion. Acquisition of basic skills in various fields will alow the students to turn to
jobs that will suit them and, in this way, will facilitate their employment on the labor market.

Within the project, mobilities will take place in 4 flows, as follows:


5 persons will participate in job shadowing activities in Bulgaria-5 days



5 persons will participate in job shadowing activities in Portugal-5 days



5 persons will attend the courses Handmade and Interior
Decorations in Bulgaria-10 days



5 persons will attend the courses IT-the Basis for a Secure
Future and Entrepreneurial Education in Italy-10 days

Each participant in the mobility will become a trainer, capable to

transfer European models of good practices in the field of formal,
non-formal and informal education, thus contributing to a more
dynamic teaching practice in Romanian education.
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The expected results following the project development are:
At the institutional and inter-institutional levels:
The teachers in the applicant school will benefit by the knowledge and skills acquired by the direct
participants, through the transfer and the valorization of the results obtained during mobilities, will learn
new teaching methods and techniques, will train/develop practical vocational skills during traineeships
organized at the institution level.
Improvement of the teachers’ skills from other schools in Bucharest and the country, by organizing
traineeships to transfer the professional acquisitions of the mobility participants at municipal and
national conferences, the European Club, and by publishing a Good Practice Guidebook, multiplied and
distributed on/offline
Curriculum diversification for practical skill training in students, in order to optimize the process of
social-professional insertion, by organizing an international conference Ready for the Future, where
relevant papers will be presented on the subject of European good practices
Promotion of the school’s image and of European values, by publishing articles in specialized reviews,

distributing brochures presenting the results following project development, publishing information on
the school’s site and the webpage, as well as by organizing exhibitions displaying products made by the
children
An increase in the number of parents who are engaged in their
children’s education by participating in workshops where the project
and its results will be presented
The number of children enrolled in this school will increase by 20%,
following the delivery of quality education and a diversified
curriculum; an increase of 10% the hearing-impaired graduates will be
getting employment due to their acquisition of practical vocational
skills.
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Programul ERASMUS+
Un antidot perfect la marile probleme globale depistate de experți privind
persoanele cu dizabilități: prejudecăți, izolare socială și discriminare
Prof. Cătălin-Cristian RADU
Prof. Nicoleta RADU
Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Bucuresti, România

Dintre proiectele şi programele europene ce ne stau la dispoziţie, Programul Erasmus+ este,
poate, cel mai util elevilor cu cerințe educaționale speciale, prin posibilităţile multiple pe care le oferă în
ceea ce privește pregătirea şi formarea lor pentru o viaţă activă şi integrare socio-profesională, fără
discriminare. Liceul Tehnologic Special Nr. 3 are deja câțiva ani de experienţă în ceea ce priveşte
implementarea proiectelor europene, proiecte Comenius şi Erasmus+. Fiind o şcoală specială,
preocupările noastre se înscriu în sfera educaţiei persoanelor cu dizabilităţi.
Elevii cu CES sunt o realitate a învățământului românesc, la fel cum reală este şi problema găsirii
unui loc de muncă pentru aceştia la finele şcolarizării. Persoanele cu handicap sunt privite ca fiind
fragile, inapte în a presta un serviciu care să aducă profit angajatorului. De aceea, integrarea lor pe piața
forței de muncă, includerea lor în societate, este
deseori considerată ca imposibilă sau inutilă. Însă, ca
orice ființă umană și în calitate de ființe umane,
persoanele cu dizabilități au dreptul la oportunități de
integrare socială și profesională, care să le ofere șansa
de a atinge un grad optim de independență. Dar pentru
a fi integrați, ei trebuie să capete deprinderi care să-i
facă capabili să-și găsească un loc de muncă.
Programul Erasmus+ a venit în sprijinul nostru
de schimbare a mentalității prin propunerea unei noi
abordări a tânărului cu nevoi educaționale speciale.
Experiența Erasmus+ a început pentru elevii cu
dizabilități de auz de la Liceul Tehnologic Special Nr.
3 prin proiectul Bucătari pricepuți – profesionalizați

în arta culinară grecească, Nr. 2016-1-RO01KA102-024096. Or ganizația de pr imir e pentr u cei
16 elevi de la nivel profesional a fost Centrul pentru
Educație Permanentă Ipodomi, Tesalonic, Grecia.
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Am continuat această experiență prin implementarea celui de-al doilea proiect Erasmus+:

Formare profesională fără frontiere pentru elevii deficienți de auz - șanse crescute de includere pe
piața muncii, Nr. 2017-1-RO01-KA102-036471. În veder ea atinger ii obiectivelor pr opuse, în
perioada 16 – 27 aprilie 2018, s-a desfășurat stagiul de pregătire practică pentru fluxul I al proiectului, în
Portugalia. Partenerul acestei mobilități a fost Asociația Interculturală Mobility Friends din Portugalia.
Grupul țintă al fluxului I al proiectului a fost format din 10 elevi de la clasa a XII-a, Profil Tehnic,
Domeniul Fabricarea Produselor din lemn, nivel 4. Organizația de primire a considerat oportun să
plaseze elevii pentru efectuarea stagiului de pregătire practică în două companii de tâmplărie: Moveis
Gomez (4 stagiari) și IDM (6 stagiari).

Datorită experienței de învățare oferite de participarea la mobilitate, elevii consideră că le-au
crescut șansele de a-și găsi un loc de muncă în domeniul calificării lor, că și-au edificat planurile privind
cariera lor viitoare, că sunt capabili să-și asume și să-și îndeplinească cu responsabilitate sarcinile de
lucru, că sunt mai toleranți și deschiși la a cunoaște persoane care provin din diverse medii și din alte
culturi. Elevul T.D. mărturisește că „am văzut cum este să lucrez în străinătate și consider că aș putea
face față. Consider că această experiență îmi crește șansele de a mă angaja în domeniu atât în țară cât
și în străinătate”, iar elevul N.R.G. îl completează: „Am știut despre ce înseamnă experiența Erasmus+
de la colegii din școală care au luat parte anul trecut la o astfel de mobilitate. Mă bucur că am avut și
eu oportunitatea de a participa la acest proiect destinat elevilor ca mine, cu deficiențe de auz. Îmi
doresc ca și alți colegi de ai mei să participe la proiecte Erasmus+”.
Având o durată de doi ani, proiectul va continua și în anul școlar 2018-2019 cu stagiul de
pregătire practică pentru fluxul al II-lea. Grupul țintă este format din 7 elevi de la domeniul Turism și

alimentație, din ultimul an de învățământ profesional. Organizația de primire: ESMOVIA, Valencia,
Spania.
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Dar nu ne-am oprit aici. Vom implementa în anul școlar 2018-2019 și al treilea proiect

consecutiv Erasmus+, KA1, Pr oiecte de mobilitate pentr u for mar e pr ofesională VET:
Profesionalizarea elevilor deficienți de auz - pașaport pentru includere și echitate, Nr. 2018-1-RO01KA102-047795. Organizația de primire pentru cei 10 elevi de la nivel profesional, care vor participa
pentru prima dată la o astfel de experiență, va fi Centrul pentru Educație Permanentă Ipodomi,
Tesalonic, Grecia.
Rândurile de mai sus sunt o invitație pentru toate școlile speciale din țară de a încerca, prin
programul Erasmus+, cel puțin diminuarea marilor probleme globale depistate de experți privind
persoanele cu dizabilități: prejudecățile, izolarea socială și discriminarea.
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