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Motivație
THE SAFE SPOT – RE-SHAPING THE SCHOOL PRACTICES
Ne-am propus să organizăm evenimentul de multiplicare a rezultatelor inovative ale proiectului
„Deschooling in school”, în format de conferință interactivă, care permite implicarea fiecărui
participant și punerea în valoare a experiențelor similare sau complementare aferente tematicii
activității.
Participanții invitați – sunt personalul școlilor, instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în
educație, cu deschidere pentru abordări inovative și împărtășirea experiențelor complementare.
Opțiunea noastră exprimă crezul nostru în puterea cooperării și încrederea în potențialul
transferului experiențelor de succes.
Suportul conceptual pentru evenimente sunt produsele intelectuale realizate:
O1 Local needs assessment report
O2 Handbook of learning package: the safe spot și
O3 Organizational change management cycle
Aceste produse, realizate pe parcursul proiectului, au fost puse la dispoziția potențialilor
participanți, invitați la evenimentul de multiplicare (pe CD sau versiune electronică).
Pentru înscriere la conferință, participanții doritori au fost invitați să identifice în propria
experiență didactică, educativă – exemple, situații similare cu cele descrise în studiile de caz ale „O2
Handbook of learning package: The safe spot”.
Astfel am exprimat convingerea că fiecare educator este permanent preocupat de găsirea unor
soluții adecvate pentru a motiva elevii, a încuraja GRIT, perseverența și pasiunea elevilor, de a oferi
alternative pentru tinerii în căutarea propriei identități.
Am dorit să evităm prezentarea cazurilor pilotate în proiectul nostru drept unică soluție la marea
diversitate de probleme pe care fiecare dintre noi le întâlnim!
Ne-am propus să oferim un cadru în care fiecare participant a putut contribui prin promovarea
propriilor exemple, experiențe reale din practica curentă, descrisă ca „experiența mea de tip safe spot re_shapıng the school practıces”
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Astfel ne-am urmărit scopul asumat, de a încuraja inițiativa și cooperarea dintre educatori,
având convingerea că soluțiile cele mai bune sunt acelea pe care le dezvoltăm împreună în mod adecvat
contextului special al fiecarei școli, fiecarui elev si fiecarui profesor.

Participanții s-au înregistrat prin trimiterea unui rezumat scurt al experienței pe care doresc s-o
prezinte in cadrul conferinței. Aceste propuneri născute din experiențe reale, sunt cuprinse în prezenta
publicație, cu funcție de raport al conferinței, la care fiecare participant are calitatea de autor cu
contribuții personale.
Conferința din data de 10 iunie 2017 a avut o sesiune plenară, urmată de cinci secțiuni, aferente
celor cinci module tematice ale O2 Handbook of learning package: The safe spot, unde experiențele au
fost prezentate, analizate și valorizate.
M1 - Creșterea conștientizării și exprimarea unicității identității
M2 - Creativitate
M3 - Conexiune cu lumea muncii
M4 - Formarea deprinderilor de viață
M5 – Afiliere
Intențiile exprimate, experiențele propuse pentru a fi prezentate, participarea și implicarea
colegilor în desfășurarea conferinței sunt dovezi ale resurselor și capacității de inovare ale
educatorilor, pentru care MULȚUMIM!
Această publicație nu s-ar fi născut fără proiectul Deschooling in school! Ideea proiectului a
fost considerată interesantă, și a primit sprijinul substanțial pentru depunerea aplicației,
gestionarea parteneriatului internațional, derularea activităților și atingerea rezultatelor,
depășirea micilor obstacole – din partea Domnului Titus Slavici, președintele Fundației pentru
Cultură și Învățământ Ioan Slavici. Mulțumim!

***

Liceul Tehnlogic Ioan Slavici a implementat în perioada septembrie 2015 – august 2017 proiectul de
parteneriat strategic Erasmus+ KA2 cu titlul ”DE-SCHOOLING IN SCHOOL: Re-shaping school
practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning” (2015-1-RO01-KA201015049), cu parteneri din România (Centrul de Reeducare Buziaș), Turcia (Mersin Il Milli Eğitim
Müdürlüğü, Sabiha Ciftci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) și Cipru (Eurosuccess Consulting,
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Highgate Private School Limited). Activitățile avute în acest proiect au început în 2015 și au vizat 5
module de învățare: M1 - Creșterea conștientizării și exprimarea unicității identității; M2 – Creativitate;
M3 – Conexiune cu lumea muncii; M4 – Formarea deprinderilor de viață; M5 – Afiliere. În cadrul
proiectului a avut loc conferința - eveniment de multiplicare cu titlul THE SAFE SPOT – RE-SHAPING
THE SCHOOL PRACTICES. Volumul de față se referă atât la activitățile realizate în cadrul proiectului
și descrise în O.2. - HANDBOOK OF LEARNING PACKAGE: THE SAFE SPOT , cât și la descrierea
unor activități similare, realizate în alte instituții de învățământ și prezentate în cadrul conferinței –
eveniment de multiplicare.
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Lista contributorilor la secțiunile conferinței și echipa de
proiect de la Liceul Tehnologic „Ioan Slavici”
M1 - Creșterea conștientizării și exprimarea unicității identității
Agheorghiesei Daniela Mihaela
Crasnean Diana
Aime Cristie
Maniu Camelia
Bocereg Milena
Marica Elena
Boldog Monica
Panduru Mihaela
M2 - Creativitate
Abrudan Zaraza
Badilita Dragos
Brinzan Oana
Capatina Codruta
Iosif Ramona Ioana
Moldovan Dana
Ocnean Monica
Pantelimon Mirela

Rogojan Cosmin
Rotariu Nicolae Sebastian
Saizescu Cristina-Alexandra
Scortescu Mirela
Stoiconi Cristian Ioan
Tigan Eugenia
Lupescu Luminita
Ionel Irina

M3 - Conexiune cu lumea muncii
Angheluta Ciprian
Baesu Viorica
Birau Victor
Blaj Ioan Ciprian
Boldea Petria-Elena
Brancu Marcel
Crasneanu Ana
Daminescu Titarela
Dimeca Radu

Dudas Aura
Farcas Mariana
Grigoriu Emanuel – Ionut
Martinescu Raluca
Mirisan Cosmin
Pop Emilia Suzana
Saftiuc Raluca Georgiana
Spalatelu Mariana Florina

M4 - Formarea deprinderilor de viață
Alpredi Adrian
Ban Monica
Barta Miana
Bătăniaț Adelina
Dinca Dorina
Giuchici Minodora
Grecu Florina
Hudecz Adriana

Lazar Dan
Lazar Simona Alina
Loth Adela
Lupulescu Aida
Maris Stefan
Farkas P. Pal
Pribeanu Daniela
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M5 – Afiliere
Burai Gabriela
Cepeha Mihaea
Ciobanu Tiberiu
Comsa Cosmin Cristian
Dumbrava Celina
Grecu Cristina-Adelina

Petrea Ionel
Popa Daniela
Popa Didina
Ravasila Florin
Roman Adina Mihaela

Membrii echipei de proiect de la Liceul Tehnologic „Ioan Slavici”
Murgea Maria Aurora
Slavici Titus
Bauer Ana Maria Elena
Maris Simina Stefania
Manzur Acvilina
Staicu Daniela Raluca
Pataki Ildiko
Nani Luminita Julieta
Opris Natalia Angela
Tamas Ancuta Ramona
Sosdean Corina
Rogojan Todea Gabriela
Maris Ioana Rozica
Molcut Alin Cristian
Cernescu Lavinia Maria
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Dragobete sau Valentineʼs Day?
Agheorghiesei Daniela Mihaela
Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu, Lugoj
Dragobete
Dragobete este un zeu tânăr, patron al dragostei şi al bunei dispoziţii pe plaiurile româneşti.
Potrivit legendei, el este fiul Babei Dochia. În unele tradiţii, el mai este numit şi Cap de Primăvară. Are
dată fixă de celebrare în acelaşi sat, dar variabilă de la o zonă la alta. Se sărbătoreşte în preajma datelor
de 24 şi 28 februarie, respectiv 1 şi
25 martie. Sărbătoarea este cunoscută
în zone precum Muntenia, Dobrogea,
Oltenia şi Transilvania. Dragobete
este identificat cu zeul Cupidon,
guvernatorul dragostei în mitologia
romană, şi cu Eros, zeul iubirii în
mitologia greacă.
Se spune că în ziua de
Dragobete, păsările migratore se
strâng în stoluri, cântă, îşi aleg
perechea şi încep să-şi construiască
cuiburile. Despre păsările care nu-şi
aflau perechea în această zi, se crede
că rămâneau singure şi fără pui până
la Dragobetele din anul viitor.
Asemănător păsărilor, fetele şi
feciorii trebuiau să se întâlnească
pentru a fi îndrăgostiţi pe parcursul întregului an. Dacă timpul era favorabil, tinerii se adunau în cete şi
mergeau chiuind în pădure pentru a culege primele flori ale primăverii.
Înspre ora prânzului, fetele porneau în goană spre sat, fuga fiecăreia atrăgând după sine pe băiatul
care le îndrăgea. După ce îşi prindea aleasa, băiatul îi fura o sărutare în văzul lumii. Sărutul simboliza
legământul lor de dragoste pe întregul an. De aici şi celebra zicală: „Dragobetele sărută fetele!”
Flăcăii strânşi în cete şi fetele obişnuiau ca în ziua de Dragobete să îşi cresteze braţul în formă de
cruce, după care îşi suprapuneau tăieturile, devenind astfel fraţi, respectiv surori de cruce. Fiecare tânăr
avea grijă ca ziua de Dragobete să nu îl prindă fără pereche, fapt ce ar fi reprezentat un semn rău,
prevestitor de singurătate pe întreg parcursul anului, până la următorea zi de Dragobete.
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Bãrbaţii nu au voie sã necajeascã femeile şi nici sã se angajeze în gâlcevi cãci astfel îi va aştepta o
primavarã cu ghinion şi un an deloc prielnic. Atât băieţii, cât şi fetele au datoria de a se veseli de
Dragobete pentru a avea parte de iubire întregul an.
Valentine’s Day

Valentine’s Day cunoscută şi sub denumirea de Ziua Sfântului Valentin (Saint Valentine’s Day) se
sărbătoreşte în data de 14 februarie în multe ţări ale lumii.
În secolul XVIII, în Anglia, sărbătoarea a devenit un prilej ca îndrăgostiţii să-şi exprime dragostea
pentru fiinţa iubită oferind flori, produse de cofetărie, alături de felicitări. Începând cu secolul al XIX-lea
felicitările în serie au luat locul celor scrise de mână.
În Europa, cheile Sfântului Valentin sunt un simbol romantic şi o invitaţie pentru a deschide inima
celui care le-a oferit. În zilele noastre, cele mai utilizate simboluri de Valentine’s Day sunt: porumbeii,
Cupidon și inimioarele.
Motivele dispariţiei lui Dragobete
Se pare că sărbătoarea de Dragobete nu era cunoscută în toată ţara. Astfel, unele regiuni nici nu au
sărbătorit-o vreodată. Unele obiceiuri de Dragobete sunt dificil de practicat în mediul urban, unde nu
regăsim cu uşurinţă pădurea plină de flori, de pildă.
Activități de tip ”Re-shaping school practies” de Dragobete și Valentine’s Day
Activitățile de tip ”Re-shaping school practices” sunt necesare pentru a ne scoate din rutina zilnică
și pentru a-i putea observa pe elevi în activități diferite care să le pună în valoare hobby-urile, alte
aptitudini, abilități sau talente insuficient valorificate de-a lungul anului școlar. Totodată, ele pot
conduce profesorul către o mai bună cunoaștere a elevilor săi. Aș putea spune că, pe de-o parte ele
contribuie la întregirea imaginii noastre asupra elevilor, iar pe de altă parte pot conduce la o mai bună
colaborare atât între elevi, cât și între profesor și clasa de elevi.
Am desfășurat trei activități:
1. Prezentarea Power Point Dragobete sau Valentineʼs Day? Această creație Power Point a fost
realizată de mine și prezentată cu ajutorul elevilor. A fost o paralelă a celor două sărbători. Au fost
trecute în revistă asemănările și deosebirile. La finalul prezentării a avut loc o dezbatere pornind de
la ideea dispariției lui Dragobete și substituirea sa de sărbătoarea importată de Valentineʼs Day.
2. Concursul de felicitări Elevii au avut sarcina de a elabora cea mai originală felicitare însoțită de cea
mai amuzantă declarație de iubire pe care să o prezinte în fața participanților și a juriului, format din
directorii instituției și profesorii de limba și literatura română.
3. Premierea și expoziția Cele mai frumoase și mai originale creații au fost premiate cu diplome și
expuse pe holul școlii.
Am adaptat activitatea pentru ciclul gimnazial și cel liceal.
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Elevii au primit activitatea propusă cu entuziasm, în special cei mici. Pentru ei a fost un prilej de
exprimare a creativității și originalității.
Activitatea propusă poate inspira și alți profesori în demararea unor activități asemănătoare. În
Săptămâna Altfel, profesorii pot organiza diverse activități de tipul ,,Re-shaping school practices”.
Bibliografie:
•
•
•
•

Ghinoiu, Ion, Sărbători şi obiceiuri româneşti, Bucureşti, Editura Elion, 2004.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dragobete
http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine%27s_Day
http://ziarulunirea.ro/obiceiuri-traditii-si-superstitii-de-dragobete-sarbatoarea-iubirii-la-romanidragobetele-saruta-fetele-246325/

Și nouă ne pasă de viață!
Mariș Simina
Rogojan-Todea Gabriela
Liceul Tehnologic Ioan Slavici Timișoara
Această activitate presupune creșterea plantelor în zone urbane – interiorul clădirilor și se
desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp (1 semestru). În cadrul acestei activități am învățat despre
ecologie, sustenabilitate și cum să susținem activități pe termen lung.
În primele două ședințe am reciclat sticle de plastic, am construit ghivece în care am plantat
semințe și bulbi. Fiecare participant și-a reclamat ghiveciul și a înțeles că trebuie să aibă grijă de plantele
pe care le-a ales. Apoi, elevii au avut grijă de ghivece în măsura în care au înțeles importanța
activităților pe termen lung.
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De ce am considerat necesară această activitate? Pentru că, de obicei, elevii confundă activitățile
pe termen lung cu a-și face temele pentru școală și nu sesizează impactul negativ pe care îl are
sustragerea de la o etapă a unui proiect pe termen lung. De aceea, am considerat oportun să obișnuim
elevii cu a avea grijă de un organism viu (din motive logistice evidente, am ales plantele). Am ales
plante cu creștere rapidă, atât flori (zorele, zambile, petunii) cât și ierburi aromatice (mentă, rozmarin)
sau plante de cultură (ridichi, salată,
grâu). Cei mai mulți elevi au ales să
planteze flori (fiind atrași de aspectul
estetic al activității) și doar puțini au
fost atrași de aspectul practic (semințeșe
de plante de cultură).
În primele săptămâni, elevilor a
trebuit să li se amintească să aibe grijă
de plantele lor. De asemenea, au fost
lăudați cei care au avut grijă de plante și
au fost încurajați cei ale căror plante au
răsărit mai greu.
După 3 săptămâni au fost
discutate rezultatele preliminarii și
efectele pe care le-a avut constanța și
neglijența asupra calității vieții. S-a
făcut o paralelă între grija față de plante și învățarea la anumite materii. S-a mai discutat impactul asupra
mediului, reducerea poluării, nevoia de exprimare estetică și nevoia de exprimare practică.
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Desigur, există riscul ca semințele să nu fie
viabile, dar acesta se poate minimiza folosind mai
multe tipuri de semințe.
Am insistat asupra faptului că succesul unei
activități pe termen lung depinde în mare măsură de
stăruința, statornicia, constanța cu care desfășori acea
activitate, la fel ca și de dispobilitatea de a învăța din
mers. Cu această ocazie, am demolat și mitul conform
căruia un elev serios trebuie să știe matematică și
română: unele dintre cele mai bune rezultate au fost
obținute de un elev care nu excela nici la română și nici
la matematică.

Bazat pe experianța aceasta, în viitor o vom relua, construind inclusiv cortine verzi în incinta
școlii, promovând ecologia, reciclarea și un mediu sănătos.

Activități extracurriculare prilejuite de Dragobete
Lupescu Luminița
Ionel Irina
Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timisoara
Activitățile de tip Re-shaping school practices sunt necesare deoarece prin acest tip de activitati
elevii au prilejul dezvoltarii abilitatilor de comunicare, a lucrului in echipa, creativitatii si a simtului
estetic, in acelasi timp se autodisciplineaza datorita faptului ca prin aceste activitati se supun regulilor de
buna voie. Acest tip de activitati permite educatorului sa-si cunoasca mai bine elevii, sa influenteze
pozitiv dezvoltarea
lor, sa realizeze mai usor pregatirea elevilor pentru viata. Activitatile
extracurriculare sunt atractive la orice varsta iar atunci cand sunt bine concepute, ele strarnesc interes si
produc bucurie.
Dragobetele este o sarbatoare romaneasca celebrata pe 24 februarie, sau - in unele locuri - la 28
februarie, 1, 3 si 25 martie. Sarbatoarea de Dragobete este considerata echivalentul romanesc al
Valentine's Day, sau ziua Sfantului Valentin, sarbatoare a iubirii. Cu prilejul acestei zile, profesorii
catedrei de discipline economice si elevii claselor a IX a, a X a, a XI a si a XII a, au organizat o serie de
activitati cu scopul de a face cunoscute traditiile si obiceiurile acestei sarbatori nationale.
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Dragobetele fiind sarbatoarea primaverii si a iubirii, elevii claselor a IX a B si a X A impreuna cu
doamnele profesoare Lupescu Luminita si Ionel Irina au incercat sa dea o nota personala activitatii si au
realizat diverse material: referate, planse, desene, felicitari in cadrul diverselor activitati dedicate acestui
eveniment.
Pentru formarea echipelor au fost
utilizate bomboane de diverse culori elevii
fiind invitati sa ia o bomboana fara a sti scopul
final al alegerii facute, fiecare culoare fiind
repartizata unei echipe. Fiecare echipa a primit
ca sarcina de lucru rezolvarea unui puzzle
reprezentand un citat celebru pe tematica
activitatii. Prin activitatile propuse s-a urmarit
si cunoaşterea semnificaţia zilei de Dragobete,
dobândirea respectului faţă de obiceiurile
populare, promovarea poeziile şi cântecele de
dragoste.
Cu acelasi prilej elevii au realizat prezentari Power Point in care au
prezentat istoria si traditiile de dragobete din diverse regiuni ale tarii.
Toate materialele realizate in cadrul activitarii au fost expuse in
cadrul liceului, fiind apreciate de elevi si profesori. Actiunea a fost una
de success, elevii participand cu mult interes la toate activitatile
desfasurate si fiind mandri de rezultatele obtinute, apreciind in mod
deosebit utilizarea salilor de clasa si pentru activitati extracurriculare.
Profesorii au participat si ei alaturi de elevi la indeplinirea
sarcinilor de lucru si au apreciat eforturile depuse de elevi in realizarea si
sustinerea prezentarilor.
Prin aceasta activitate se duce mai departe traditia romaneasca si
obiceiurile mostenite, este pusa in evidenta creativitatea si creste stima
de sine ca urmare a feedback-ului pozitiv primit.
Va indemnam sa profitati de orice ocazie pentru a fi alaturi de elevii vostri pentru a consolida
relatia elev-profesor.
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Creativitate: Viața înseamnă să reciclezi!
Rotariu Nicolae Sebastian
Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj
Timp de trei ani am implementat, în cadrul Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” din Lugoj,
Programul ,,Patrula de reciclare”. Prin acest proiect am dorit să educ întreaga comunitate pentru
colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Aceste deșeuri reprezintă un risc ridicat pentru oameni și mediu, prin componentele toxice pe care
le conțin, în cazul în care nu sunt colectate selectiv și trimise spre reciclare. Normele U.E. ne impun să
colectăm cel puțin 4 kg DEEE/locuitor în fiecare an. În România însă, media este de 1 kg
DEEE/locuitor.
Elevii au fost receptivi și s-au implicat activ în acest proiect. Au răspândit flyere prin oraș pentru a
promova proiectul și i-au informat pe locuitorii orașului faptul că în liceul nostru se află un centru de
colectare a acestor deșeuri. Timp de trei ani am reușit să colectăm sute de kg de DEEE. Pe lângă
activitatea de colectare, am organizat împreună cu elevii liceului diverse activități dedicate acestui
proiect.
Prin acest proiect elevii au devenit mai responsabili conștientizând importanța protejării mediului.
Astfel, s-a demonstrat încă o dată că școala joacă un rol important în dezvoltarea de noi mentalități.
Pentru a implementa mai ușor acest proiect în școală, Echipa RoRec a dotat școala cu trei
containere de colectare a DEEE-urilor, pentru trei categorii diferite de deșeuri:
Aparate electrice și electronice de mici dimensiuni
Baterii și acumulatori portabili
Becuri, lămpi și neoane
Pentru a colecta o cantitate cât mai mare de DEEE-uri am promovat activitatea și pe pagina de
Facebook a școlii, dar și în presa locală.
•
•
•

Rolul acestui proiect a fost în primul rând unul educațional având scopul de a proteja mediul în
care ne desfășurăm activitatea.
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Cercurile școlare – experiență de tip Safe Spot
Moldovan Dana
Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Cenade, Jud. Alba
Ocnean Monica
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea de
Management Agricol
Ca forme de organizare pentru activitățile care urmăresc realizarea educației nonformale, cercurile
școlare răspund unor funcții importante ale timpului liber, de informare – prin imbogățirea orizontului
de cunoștințe și informații din domeniile științei, tehnicii, culturii, artei, literaturii- de dezvoltare –
stimulează dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligența, valori morale, spiritul de cooperaredestindere și divertisment.
Aceste acitvități sunt binevenite deoarece
corespund intereselor, aptitudinilor, inclinațiilor
elevilor, au un caracter opțional, contribuie la
diversificarea modalităților de petrecere a
timpului liber, identificând sursele de stres și căile
de evitare a lor precum și formarea unui stil de
viață sănătos.
Conținuturile cercurilor școlare reprezintă
expresia căutărilor, opțiunilor și invenției copiilor
și nu repetă manualele și programele școlare.
Acestea, prin inițierea, susținerea și dezvoltarea comportamentului ludic cultivă la elevi o atitudine
pozitivă față de viață.
Am pornit în acest demers de la
identificarea grupurilor de elevi cu
interese și afinități comune, a activităților
la care aceștia participă din proprie
dorință, în concordanță cu interesele lor
și, bineînțeles, cu sprijinul școlii unde am
avut asigurată baza materială precum și
colegi dornici să stimuleze creativitatea
elevilor.
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La cercul de pictură “Zâmbet și culoare” am oferit copiilor pasionați posibilitatea de a întelege și
simți frumosul din artă, din mediul înconjurător, din viața socială și de a-și dezvolta aptitudinile de
creație plastică.

Activitățile practice au oferit elevilor posibilitatea de a-și satisface nevoia de realizare, de a se
simți utili, apreciați. Ele au favorizat o intensa exersare senzorio-motrică, precum și o permanentă
solicitare a inteligenței și creativității elevilor. Au fost motivați să creeze, să-și folosească imaginația în
utilizarea culorilor, formelor, și diferitelor tehnici de lucru, a fost o provocare și un real câștig. Elevii au
fost îndrumați permanent și invitați să-și descopere plăcerea de a lucra, ajutați să-și depășească limitele,
să-și invingă teama că ar putea “ greși”.
Implicarea elevilor în activități de genul
Cercurilor școlare este benefică pentru că
dezvoltă la copil abilitățile de comunicare
nonverbală, de a primi și emite mesaje vizuale,
ceea ce implică în mod fundamental și antrenarea
legăturilor dintre minte și mână.
Copilul este omenirea viitoare, dar e și
rodul nostru. Asupra lui gravează și se imprimă
adânc toate însușirile noastre, bune sau rele. De
aceea nu trebuie să neglijăm formarea
caracterului copilului. Astfel, înseamnă să îngăduim ca personalitatea lui să se dezvolte adoptând în
chipul cel mai confuz, din întreg mediul înconjurător, tot felul de exemple de viețuire.

Activităţile extracurriculare de tip transdisciplinar proiectul educativ „Personalităţi multiculturale”
Saizescu Cristina-Alexandra
Colegiul Tehnic Energetic “Regele Ferdinand I” Timişoara
Derularea activităţilor din cadrul proiectului educativ „Personalităţi multiculturale” pe parcursul
anului şcolar 2016-2017 au avut ca scop formarea complexă şi echilibrată a personalităţii elevilor. Acest
demers complex presupune existenţa unor modele demne de urmat în viaţă, iar tendinţa de globalizare
impune o raportare la valorile mondiale interculturale care au marcat istoria şi progresul civilizaţiei
umane de-a lungul timpului.
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Formarea unei atitudini de deschidere faţă de cultura universală prin abordarea unor biografii ale
personalităţilor multiculturale care au marcat istoria şi progresul civilizaţiei umane de-a lungul timpului.
Obiectivele pe care echipa de proiect le-a conturat au fost:

Valorificarea experienţei pozitive a elevilor de a putea alege o personalitate multiculturală a cărei
biografie să o studieze şi să o prezinte.
• Dezvoltarea spiritului multicultural.
• Cultivarea interesului faţă de abordările transdisciplinare, globale a evenimentelor şi faptelor care au
marcat istoria şi progresul civilizaţiei umane de-a lungul timpului.
Grupul ţintă vizat pentru acest proiect sunt elevii claselor a X-a şi a XI-a de la Colegiul Tehnic
Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara.
•

Derularea activităţilor extracurriculare de tip transdisciplinar reprezintă demersuri formative
deosebit de utile pentru elevi.
Profesorii au menirea de a contribui la formarea personalităţii elevilor, de aceea este util să ne
reamintim cunoscuta zicală orientală: "Seamănă fapte, vei culege deprinderi, seamănă deprinderi - vei
culege un caracter, seamănă caracter - vei culege soartă", reformulată deosebit de sugestiv de Mahatma
Gandi astfel: „Menţine-ţi gândurile pozitive pentru că gândurile tale se transformă în cuvintele tale.
Menţine-ţi cuvintele pozitive pentru că ele se transformă în acţiunile tale. Menţine-ţi acţiunile pozitive
pentru că acţiunile se transformă în deprinderile tale. Menţine-ţi deprinderile pozitive pentru că ele se
transformă în valorile tale. Menţine-ţi valorile pozitive pentru că valorile se transformă în destinul tău.”,
dând o orientare clară în ceea ce priveşte registrul în care gândirea elevilor ar trebui canalizată.
Activităţile derulate în cadrul proiectului educativ „Personalităţi multiculturale” pe parcursul
anului şcolar 2016-2017:
Prezentarea elevilor care constituie grupul ţintă a proiectului educativ, de către profesorul
coordonator.
• Mediatizarea proiectului la nivelul şcolii
• Înscrierea elevilor care îşi manifestă interesul de a participa la acest proiect
• Întâlnirile de lucru, cu membrii echipei proiectului, pe parcursul lunii mai 2017.
• Realizarea proiectelor pe baza biografiile personalităţilor multiculturale alese, în perioada 16-31 mai
2017.
• Prezentarea în plen a proiectelor realizate şi evaluarea lucrărilor de către membrii echipei de proiect,
în data de 1 Iunie 2017.
• Decernarea premiilor, într-un cadru festiv, la data de 1 Iunie 2017.
Atât părinţii, cât şi cadrele didactice au fost deosebit de plăcut surprinse de evenimentul final din
cadrul proiectului, când elevii au prezentat lucrările elaborate.
•

Astfel, elevii participanţi îşi pot alege ca modele de viaţă personalităţi multiculturale care au
marcat istoria şi progresul civilizaţiei umane de-a lungul timpului, vor aprecia mai mult cultura
mondială şi universală şi vor avea exerciţiul abordării transdisciplinare, globalizatoare a evenimentelor,
preocupărilor şi studiilor pe care aceşti oameni deosebiţi le-au realizat pentru a îmbogăţi cultura
universală şi a realiza progresul ştiinţific în diverse domenii.
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Acest tip de activitate este deosebit de utilă şi pentru alţii deoarece are un imens impact formativ
asupra elevilor, ei îşi pot găsi astfel mai uşor modele de viaţă, vor avea repere în ceea ce priveşte
viitoarea lor carieră şi vor avea expuse câteva exemple de reuşite în viaţă, deosebit de valoroase pentru
motivaţia lor şi planurile de viitor.
Cunoaşterea vieţii şi activităţii personalităţilor multiculturale reprezintă un demers deosebit de
oportun pentru elevi, o abordare transdisciplinară a unor fapte şi evenimente care au avut loc datorită
oamenilor deosebiţi, care prin preocupările şi studiile lor au îmbogăţit cultura universală şi au facilitat
progresul ştiinţific în diverse domenii.

Interviul de angajare
Staicu Raluca
Nani Luminița
Liceul Tehnologic Ioan Slavici Timișoara
Ideea acestei activități a pornit de la activitățile prezentate de partenerii noștri din proiecctul Deschooling. Astfel, ne-am hotărât să invităm un specialist în HR pentru a simula cu elevii un interviu de
angajare, astfel încât elevii să își facă o imagine cât mai reală despre lumea muncii.
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Scopul activității a fost de a determina elevii
să găsească răspunsuri la o serie de întrebări,
începând cu obiectivele lor pe termen scurt, mediu
și lung. Avantajul acestei activități a fost folosirea
unui specialist în domeniul resurselor umane (HR),
care, având experiență reală în domeniu, a filtrat
informațiile venite dinspre elevi rapid și eficient,
creând situații în care să valorifice aceste informații
la maxim.
După ce invitatul a prezentat câteva aspecte
care țin de un interviu, elevii au fost invitați să participe la simulare.

Elevii s-au văzut în situația de ”a-și vinde marfa” în fața unui străin. Scoși din zona lor de confort,
au dovedit spontaneitate. Fetele și-au stăpânit emoțiile mai bine decât băieții, dar au existat și momente
în care elevii au avut reacții emoționale cauzate de inhibiții și de faptul că a trebuit să vorbească în fața
unor străini.
Concluzia specialistului la această activitate a fost că elevii au renunțat prea ușor la visurile lor
doar pentru a găsi un loc de muncă și a câștiga niște bani. El le-a oferit apoi sfaturi elevilor despre cum
să se prezinte cât mai bine la interviurile de angajare, bazat pe exemplele reale din timpul întâlnirii.
Pe de altă parte, elevii au reflectat asupra talentelor lor, dar și a profesiei pe care doresc să o
urmeze. Ei au realizat că realitatea diferă de ceea ce visează ei să facă și că trebuie să se gândească mai
bine la ce vor să devină.
Prin această activitate s-a simulat o situație reală și s-au analizat căile de atingere a succesului,
elevii au devenit xonștienți despre întrebările și comportamentul așteptat de la ei în timpul unui interviu
și și-au dezvoltat capacitatea de a se adapta la situații contextuale diferite.
O listă de întrebări frecvente la interviu este:
•
•
•
•
•
•
•

De ce vrei să lucrezi la firma mea?
Ce salariu vrei?
Unde te vezi în 5 ani?
Dacă vrei să faci ceva, îți întrebi șeful întâi?
Ce e mai important pentru tine, munca sau salariul?
Dacă trebuie ca firma să concedieze pe cineva, îi spui asta șefului?
Dacă te angajez, cum vei face compania să prospere?
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În cât timp te vezi într-un top al angajaților?
Dacă la început îți dau un salar mai mic, pe o perioadă de probă, ai accepta?
De ce vrei jobul acesta?
Care e jobul ideal pentru tine?
Dacă te angajez pe alt job decât cel pe care îl vrei acum, ai accepta?
De ce te-aș angaja?
Dacă te angajez, cât timp vei rămâne în firmă?

De la Firma de Exercițiu la Firma Reală
Birau Victor
Petrea Ionel
Liceul Teoretic „Traian Vuia” Faget
Participarea tinerilor pe piața muncii este una din principalele provocări ale României, care și-a
propus ca până în 2015 să reducă rata șomajului în rândul tinerilor pana la 19,5%. Acest lucru se
realizează însă cu dificultate, din cauza diferitelor reforme din sistemul de învățământ și a situației
economice.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Se prezintă firma de exerciţiu F.E “Be Pretty” S.R.L,
infiintata pe platforma ROCT din cadrul CNIPT . Elevii lucrează
înfirma de exercitiu ca si la o firmă reală, conform fluxului de
activităţi cuprins în fişa postului. Astfel sunt create urmatoarele
departamente intr-o firma (în paranteză sunt trecute atribuțiile
lor):
•

Departamentul Secretariat (Procesarea intrărilor şi ieşirilor
de poştă; Stabilirea de contacte noi cu celelalte firme de pe
piaţa firmelor de exerciţiu; Folosirea internetului pentru transmiterea raspunsurilor spre mediul
extern al firmei, pentru distribuirea e-mailurilor primite şi căutarea de informaţii; Primirea
partenerilor de afaceri şi a persoanelor externe şcolii, cu ocazia unor întâlniri fixate pentru diverse
evenimente; Achiziţionarea şi administrarea materialelor de birou; Administrarea bazei de date de
adrese şi actualizarea ei continuă; Utilizarea telefonului şi a faxului)
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Departamentul Resurse Umane (Construirea dosarelor de personal; Stabilirea numărului de ore
săptamânal şi lunar; Completarea contractelor individuale de muncă; Stabilirea nevoilor de instruire /
perfecţionare; Administrarea dosarelor de personal)
Departamentul Contabilitate (Prelucrarea documentelor justificative şi înregistrarea acestora în
contabilitatea generală a societăţii; Întocmirea registrului de casă; Întocmirea lunară a balanţei de
verificare; Efectuarea de analize; Efectuarea
plăţilor)
Departamentul
Vânzări
(Supravegherea
încasărilor; Încasarea sumelor pentru care plata s-a
făcut prin card de credit; Întocmirea somaţiilor;
Redactarea scrisorilor de răspuns la notificările de
neconformitate şi pentru mărfurile returnate;
Discuţii de vânzări; Actualizarea listei de clienţi)
Departamentul Marketing (Publicitate pentru
vânzări ; Promovarea vânzărilor; Public relations;
Vânzări personalizate; Atragerea de clienţi noi)

Profesorul supraveghează şi îndrumă activitatea elevilor. Când este cazul intervine cu observaţii şi
explicaţii.Corectează după caz greşelile elevilor. Dinamizează spiritul de muncă independentă, de
iniţiativă şi creativitate a elevilor.
Profesorul verifică, analizează, apreciază activitatea desfăşurată. Evidenţiază elevii care s-au
remarcat în mod deosebit. Face aprecieri generale asupra activităţii întregului colectiv de elevi.
Notează câţiva elevi pe care i-a urmărit pe parcursul lecţiei.
Proiectul ”Start-up prin firma de exercitiu” a avut ca scop dezvoltarea firmelor de exercițiu în
20 de școli cu implementarea unui format modern, replicabil și sustenabil de practică antreprenorială sau
de shadowing la antreprenori locali, care să sprijine elevii să-și transforme firmele de exercițiu în
companii pilot.
În acest proces, peste 700 de elevi au fost pregătiți pentru piața muncii și au dobândit competențele
necesare pentru a deveni independenți financiar, fie adaptându-se la cerințele primului loc de muncă, fie
învățând să dezvolte firme care să creeze locuri de muncă și să aducă valoare adăugată în comunitățile
din care provin. Proiectul a presupus instruire antreprenorială concretă de tip ”atelier antreprenorial”
pentru 700 elevi din clasele X-XI din regiunile Timis, Arad, Hunedoara, în sprijinul tranziției de la
școala la viață activa, urmărind:
Dezvoltarea aptitudinilor de muncă și a abilităților antreprenoriale ale elevilor;
Dezvoltarea unei rețele în comunitate pentru sprijinirea firmelor de exercițiu;
Dezvoltarea firmelor de exercițiu în companii pilot reale, cu scopul de a crește în viitor numărul de
firme mici și de locuri de muncă.
Elevii din proiect au beneficiat de ateliere de practică antreprenorială, în cadrul cărora au
interacționat cu antreprenori locali și consultanți voluntari din mediul de business și au învățat learning
by doing cum să identifice oportunități reale de afaceri în comunitățile lor și cum să își transforme ideea
•
•
•
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într-un business. Proiectul a avut și o componentă de orientare profesională, pentru dezvoltare de
competențe și abilități personale, de care are nevoie orice tânăr care părăsește sistemul educațional
pentru a pași pe piața muncii: competențe de autocunoaștere personala și abilități de gestionare a
carierei. Elevii au învățat cum să își evalueze abilitățile, cum să ia decizii în mod corect, cum să seteze
obiective, cum să se pregătească pentru un interviu de angajare.

Proiectul POSDRU “Skills for Jobs”
Boldea Petrıa – Elena
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tımış

Proiectul “Skills for Jobs” din cadrul POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritara nr. 2 „Corelarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziţia de la
şcoala la viaţa activă”, Beneficiar: AJOFM Cluj, Partener: Asociatia Inceptus Romania. Bugetul
proiectului: 21703050 RON, din care Contribuţia nerambursabilă: 8447592.50 RON şi Contribuţia
solicitantului: 3255457.50 RON, a venit ca o soluţie viabilă la reducerea ratei şomajului în rândul
tinerilor, în contextul în care, o statistică a ANOFM realizată la data de 31 iulie 2014, evidenţia că
16.70% (77.008 tineri) din totalul şomerilor o reprezintă grupa de varstă ˂ 25 ani şi faptul că ponderea
cea mai mare din totalul şomerilor înregistraţi la Agentiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(72.48%) o au şomerii fără instruire şi cei cu nivel de instruire primar sau gimnazial.
Obiectivul general al proiectului “Skills for Jobs”: Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru
20.000 de elevi incluşi în sistemul de învăţământ preuniversitar din 2 regiuni de implementare: Nord
Vest şi Vest. Beneficiile directe asupra grupului ţintă au implicat orientarea carierei cu cele două
componete: orientare şcolara (asigurarea accesului elevului spre acele instituţii de studii superioare care
sunt potrivite cu aspiraţiile şi posibilităţile lor şi sunt în concordanţă cu cariera profesională dorită dupa
terminarea şcolii) şi orientarea profesională (care urmăreşte dezvoltarea carierei într-o direcţie care să îi
permită elevului dezvoltarea deplină a abilităţilor personale şi asigurarea satisfacţiei personale precum şi
compatibilizarea aspiraţiilor personale cu contextul social).
Obiective orizontale: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi Tehnologia Informaţiei şi
a Comunicării, Abordare interregională.
Grupul ţintă a fost format din 20.000 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a de pe raza a două regiuni:
Nord Vest şi Vest, judeţele: Cluj, Bihor, Bistriţa Năsăud, Salaj, Maramureş, Hunedoara şi Timiş.
1. DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices”
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Au fost identificate principalele domenii în care a fost nevoie de intervenţie: informare cu privire
la importanţa/impactul consilierii asupra traseului profesional; servicii de consiliere în carieră (opţiunea
de a continua studiile sau de a urma o carieră profesională); informaţii cu privire la piaţa muncii;
identifcarea portofoliului necesar la angajare; asigurarea contacului direct cu mediul univesitar şi cu
angajatorul.
2. CUM am reușit / încercat?
Studiu privind interesele vocaţionale ale elevilor – realizat prin intermediul testelor JVIS –
aplicate on-line.

Studiul s-a realizat în perioada octombrie 2014-iunie 2015 pe un eşantion de 16946 elevi din
clasele a IX-a şi a X-a din 7 judeţe (55% fete şi 45 % băieţi; 20% rural şi 80 % urban), repartizaţi astfel:
Bihor - 1323 elevi (7.8 %), Bistriţa-Năsăud – 1193 elevi (7.0 %), Cluj – 7167 elevi (42.3 %),
Hunedoara – 2209 elevi (13.0 %), Maramureş – 1563 elevi (9.2 %), Salaj – 905 elevi (5.3 %), Timiş –
2576 elevi (15.2 %), selectaţi din 22 de licee teoretice şi tehnologice.
Organizarea de activităţi de consiliere şi orientare profesională realizate în afara orelor din
planul obligatoriu de învăţământ, care permit o decizie informată a elevilor privind continuarea
studiilor sau dobândirea unui loc de muncă este esenţială pentru orice elev.
Activităţile de consiliere s-au realizat de către experţii – cadre didactice din unităţile de învăţământ
respective, precum şi de către experţii partenerului INCEPTUS. S-au explicat şi interpretat rezultatele la
testarea cu JVIS, dar s-au realizat şi activităţi de oriectare în carieră.
Organizarea a 2 târguri educaţionale pentru elevi în vederea susţinerii activităţii de
consiliere, organizate în fiecare regiune de implementare – respectiv la Cluj-Napoca şi la
Timişoara.
Târgul educaţional de la Timişoara a fost organizat în 12.10.2015, interval orar 10.00 - 17.00, la
Centrul Regional de Afaceri din Timişoara, pentru 5000 de elevi, dintre care 3000 din judeţul Timiş şi
2000 de elevi transportaţi din judeţele Bihor şi Hunedoara. La târg au fost prezentate peste 50 de
companii, agenţi economici, facultăţi din cadrul celor patru universităţi de stat din judeţul Timiş.
Concursul cu premii destinat elevilor din grupul ţintă, intitulat „Autocunoasterea,
fundamentul unei cariere de succes”, a fost o modalitate de stimulare suplimentară pentru grupul
ţintă de a participa activ la activităţile proiectului.
Concursul s-a desfăşurat etapizat: pe fiecare şcoală din care au fost selectaţi elevi în grupul ţintă
(3 premii), pe fiecare judeţ (3 premii), pe proiect (3 premii). Premiile s-au acordat prin tragere la sorţi
electronică, pentru fiecare etapă. Valoarea Premiilor pe şcoala: Premiul I – 1000 lei; Premiul II – 700
lei; Premiul III - 500 lei.
3. CUM a fost primită experiența de către elevi? Dar de către profesori / părinți?
„JVIS - Jackson Vocational Interest Survey” - Chestionarul de Interese Vocaţionale Jackson – un
Instrument eficient de măsurare a intereselor vocaţionale, având utilitate în toate mediile în care
sunt luate decizii vocaţionale: şcoli şi colegii, centre universitare de consiliere, agenţii şi oficii de
ocupare a forţei de muncă, inclusiv cele din afaceri şi industrie, centre de reabilitare vocaţională şi de
consiliere, orice alt mediu în care un individ doreşte să întreprindă explorarea carierelor posibile.
DE-SCHOOLING IN SCHOOL: Re-shaping school practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning
2015 -1-RO01-KA201-015049
The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

27

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Ce domenii preferă elevii din Judeţul Timiş:
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Ce domenii NU preferă elevii din Judeţul Timiş:

Valori procentuale ale intereselor vocationale
27,2

30,0
25,0
20,0
15,0

20,8
17,4

28,2 27,7
27,9
26,3 26,4
24,8
23,422,623,1 23,923,4
22,3 21,121,121,4 20,921,5
19,2
18,0
17,1
13,2
13,0

24,2
22,7

16,4
14,914,4
14,6
12,8
12,5
12,0

10,0
0,0

Arte_Creative
Arte_Interpretative
Matematica
Stiinte_Fizice
Inginerie
Stiinte_Biologice
Stiinte_Sociale
Aventura
Natura_Agricultura
Profesii_Manuale
Servicii_Personale
Activitati_Familiale
Servicii_Medicale
Conducere_Dominanta
Siguranta_Locului_de_Mu…
Rezistenta
Responsabilitate
Predare
Servicii_Sociale
Educatie_Elementara
Finante
Afaceri
Activitati_Administrative_d…
Vanzari
Supervizare
Managementul_Relatiilor_…
Drept
Consultanta profesionala
Activitate literara
Realizare academica
Scris Tehnic
Independenta
Planificare
Incredere interpersonala

5,0

Ce nu prefera elevii
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Concluzii: Elevii sunt interesaţi de meserii din domeniile: Servicii Medicale (26,3), Ştiinte fizice
(26,5), Ştiinte biologice (25,9), Arte interpretative (25,7), 5. Drept (25,6).
Elevii nu sunt interesaţi de meserii din domeniile: Activităţi administrative, de birou (28,2),
Activităţi ce presupun stilul de muncă independent (27,9), Activităţi corelate cu supervizarea (27,7),
Natură, agricultură (27,2), Consultanta profesională (26,4).
4. DE CE cred că activitatea pe care am făcut-o este interesantă și pentru alții?

Prosperitatea viitoare a Europei depinde în mare măsura de tinerii săi. Prin intermediul Strategiei
Europa 2020, Uniunea Europeană vizează să sprijine mai bine tinerii şi să le permită să îşi dezvolte din
plin talentele în propriul lor interes, dar şi în beneficiul economiei şi societatii. La nivel european,
obiectivul Uniunii Europene de a deveni cea mai dinamică şi competitivă economie din lume, solicită
sistemelor educaţionale şi de formare din ţara noastră adaptarea la cerinţele societăţii şi la cerinţele
actuale ale pieţei muncii.
Reacţiile elevilor participanţi la activitatea de consiliere din cadrul proiectului, prin aplicarea
bateriei de teste JVIS (chestionar de interese vocaţionale) confirmă necesitatea oferirii unor servicii
specializate în domeniul profesional elevilor, încă de la începutul ciclului preuniversitar. Atât elevii cât
şi părinţii acestora au apreciat modalitatea de evaluare a intereselor profesionale şi suportul oferit de
către experţi pentru ghidarea in cadrul procesului de dezvoltare a carierei profesionale şi a abilităţilor de
decizie.
5. Aș mai dori să adaug câteva răspunsuri ale elevilor din grupul ţintă al proiectului la
întrebarea:
„Care a fost opinia voastră legată de proiectul Skills for Jobs, implementat de către AJOFM
Cluj?”
“Personal, mi se pare un proiect de care mulţi elevi de liceu au nevoie, avand in vedere ca acesta
contribuie in mare parte la realizarea personala.”
“Initial am fost sceptica, dar in timp mi-am schimbat opinia. Chiar cred ca ajuta elevii.”
“Mi s-a parut un proiect foarte util, deoarece multi elevi (cum e si cazul meu) nu stiu inca ce vor sa
faca dupa ce termina liceul.”
“Un proiect foarte bine structurat, ofera multe informatii, te ajuta sa descoperi unde ar fi bine sa
mergi.”
“Proiectul a fost interesant si chiar daca nu toate profilurile mi s-au potrivit, consider ca a fost
util.”
“Un proiect care doreste sa ajute tinerii sa isi aleaga domeniul de munca in functie de ceea ce le
place si potriveste in acelasi timp.”
“Mi se pare o idee buna, deoarece vezi spre ce domenii te poti orienta.”
“Mi s-a parut foarte util deoarece poti verifica daca ceea ce vrei sa faci pe viitor ti se potriveste.”
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Proiectul ERASMUS+ “SKILLFUL EUROPEAN
TEACHER (S.E.T)”
Boldea Petria – Elena
Colegiul Naţional Bănăţean Timiş

Proiectul 2016-1-RO01-KA101-023310- Skillful European Teacher (S.E.T), implementat de către
Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara este un proiect pentru mobilități de predare și formare ale
personalului în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 –Educația adulților.
Proiectul a fost conceput pentru 24 de mobilităţi individuale, grupate câte patru pentru următoarele
cursuri şi perioade:
Curs
European Entrepreneurship
European Diversity
Problem Solvıng and Decision Making
Leadershıp and Communication in Education
English For Educators
ICT For Educators: Empower Your Skills

Perioada
septembrie 2016
ianuarie 2017
februarie 2017
februarie 2017
martie 2017
octombrie 2017

Nr. partıcıpanți Locație
4
Letonıa, Rıga
4
Letonıa, Rıga
4
Cehıa, Praga
4
Olanda, Assen
4
Irlanda, Dublın
4
Cıpru, Lımassol

În perioada 6 – 10 martie 2017 am participat la cursul ENGLISH FOR EDUCATORS, organizat
în cadrul proiectului la Dublın în Irlanda, prin intermediul furnizorului de formare DOREA
EDUTIONAL INSTITUTE din Limassol Cipru şi cu filială – punct de lucru la Dublin în Irlanda.
06.03.2017
După ce se prezinză formatoarea şi ne spune câteva cuvinte despre originea ei indoneziană şi
despre experienţa ei profesională din Indonezia, Japonia şi Irlanda, ne invită să ne prezentăm fiecare şi
astfel aflăm componenţa gupului. Melanie Alves şi Helene Pipon de la Universite de Picardie Jules
Verne din Amiens – Franţa, Agnieszka Slavinska de la Gimnazium nr. 81 din Varsovia – Polonia,
Joseba Solobarrieta de la IES Mutriku BHI din Mutriku – Spania, Eva Plasen şi Maria Ofner de la BBS
Rohrbach – Austria şi noi cele patru de la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara – România: Adela
Loth, Raluca Martinescu, Huanita – Lucia Bugar şi Petria – Elena Boldea.
Programul cursului este de la 9.00 la 15.30 cu o pauză de prânz.cafea (30 minute) şi o oră la
dispoziţie pentru masa de prânz. După pauza de prânz, e vremea pentru gramatică – ne ocupăm de
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„past simple” şi nu ne-a fost uşor. Învăţăm reguli, citim, scriem, rezolvăm exerciţii. Primim temă de casă
pentru a doua zi să scriem câteva propoziţii despre o personalitate remarcabilă – eventual istorică din
ţara noastră. Ajungem la Avondale Guesthouse şi cu stresul temei de casă alegem să scriem despre Ana
Aslan, Traian Vuia, Regele Ferdinand I al României şi Regina Carmen Sylva.

La cina pe care în această seară o luăm împreună cu formatoarea şi colegii de la curs (lipseşte
doar unul), mergem bine pregătite cu mici cadouri pentru fiecare (suveniruri specifice zonei rurale,
imagini din oraşul nostru Timişoara, mărţişoare şi un text în limba engleză cu povestea mărţişorului –
pentru că este început de martie şi ceva produse alimentare specifice zonei din care venim. Toată lumea
este surprinsă în mod plăcut, mai ales că noi suntem singurele care ne-am gândit să oferim ceva
colegilor. Ne simţim bine, vorbim despre ţările şi oraşele noastre, mâncăm şi plecăm spre locurile de
cazare în grupuri, după cum sunt situate locurile de cazare în zone apropiate.
07.03.2017
Începem cursul cu verificarea temei pentru acasă; fiecare cursant este invitat să citească ce a scris
şi să prezinte personalitatea pe care a ales-o, apoi colegii intervin cu întrebări la care trebuie să
răspundem. Suntem foarte mândre când colegii conştientizează împortanţa pe plan mondial a activităţii
şi descoperirilor realizate atât de către Ana Aslan, cât şi de către Traian Vuia.
Continuăm cu exerciţii de dezvoltare a vocabularului. La pauza de cafea îi surprindem din nou pe
colegi plăcut cu ciocolată (cu Rom), cozonac cu nucă şi stafide şi eugenii (specifice României); de fapt,
alături de celelalte produse puse la dispoziţie de către formatoare, vor fi suficiente pentru pauzele de
cafea din toate zilele în care vom mai avea curs.
E din nou vremea pentru gramatică – ne ocupăm de „past contiuous, uset to do” şi iarăşi nu ne-a
fost uşor. Învăţăm reguli, citim, scriem, rezolvăm exerciţii. Primim temă de casă pentru a doua zi să
rezolvăm exerciţii de gramatică.
După masa de prânz primim un text lacunar al unui cântec pe care după audiţie muzicală trebuie să
îl completăm în scris. Ne descurcăm mai mult sau mai puţin, în funcţie de cum recunoaştem cântecul sau
suntem la prima audiţie, precum şi de cunoştinţele de limbă engleză pe care le avem fiecare. Încheiem
cu activităţi pe grupe în care ne dezvoltăm vocabularul pe anumite teme impuse de către formator.
Cursanţii sunt cu toţii deschişi spre învăţare, colaborare şi sprijin reciproc; deja ne simţim ca un grup.
08.03.2017
Fiind 8 Martie – Ziua internaţională a femeii, formatoarea s-a gândit să începem cursul cu câteva
citate a 9 femei celebre / puternice la nivel mondial şi ne – s solicitat să identificăm citatul cu numele
femeii care a rostit acele cuvinte. Pas cu pas, împreună reuşim într-un final să realizăm toate asocierile
corecte. Ne felicităm unele pe altele (avem un singur bărbat în tot grupul şi ne-a felicitat de cum a intrat
in sala de curs) şi ne simţim pline de elan pentru o nouă zi de curs. Aşa că începem partea de gramatică.
După ce ni se verifică şi ni se corectează tema pentru acasă, ne ocupăm de „tense contrasts”. Învăţăm şi
mai multe reguli, citim, scriem, rezolvăm exerciţii. Primim temă de casă pentru a doua zi să rezolvăm
câteva exerciţii de gramatică.
După pauza de prânz citim – pentru exersarea cititului, o poveste în versuri apoi primim din nou
un text lacunar al unui cântec pe care după audiţie muzicală trebuie să îl completăm în scris. Ne
descurcăm mai greu decât în ziua precedentă pentru melodia este alertă şi distingem destul de greu
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pronunţia corectă a cuvintelor care lipsesc din textul pe care l-am primit. După trei audiţii de la trei
solişti diferiţi, cu ajutor substanţial al formatoarei, o soatem cumva la liman.
09.03.2017

Pentru că este ultima zi în care vom mai face gramatică, începem cu aceasta „phrasal verbs” şi
vorba aceea „e mult, dar geu”! Învăţăm şi mai multe reguli, citim, scriem, rezolvăm exerciţii. Ni se
verifică şi corectează şi tema de casă primită în ziua precedentă.
Din nou audiţie! Nu primim nici măcar un text lacunar, ca în zilele precedente. Suntem obligaţi să
ascultăm cântecul şi să scriem textul acestuia integral. Vă cam imaginaţi cum ne-am descurcat ...
Primim apoi copia unui articol dintr-o revistă. Citim cu voce tare articolul pentru exersarea
vocabularului. Articolul fiind despre o mlaştină şi o fermă agricolă care foloseşte multe produse
neorganice, conţine cuvinte neuzuale pentru noi şi ne cam poticnim în pronunţie.
După pauza de prânz, continuăm cu o activitate pe grupe, în care tot pentru dezvoltarea
vocabularului suntem invitaţi pe baza altor articole din reviste să facem alegeri şi să facem pledoarie
pentru alegerile făcute.
În ultima parte vorbim fiecare despre ce credem că am învăţat pe parcursul celor patru zile, faţă de
aşteptările pe care le-am avut, despre cum am perceput activitatea formatorului şi despre cum am simţit
colaborarea cu colegii. Suntem cu toţii de acord că formatoarea a fost destinsă, ne-a ajutat şi a înţeles în
bună măsură nevoile noastre, iar colegii de curs au fost veseli, cooperanţi şi ne-am simţit foarte bine
învăţând împreună şi unii de la alţii. Schimbăm adrese de e-mail, numere de telefon şi sperăm că se vor
realiza colaborări şi pe viitor.
În şfârşit primim certificatele de participare la curs, certificatele Europass Mobility, facem poze şi
ne luăm la revedere de la formatoare pentru că ne-a spus că vineri nu va participa la activităţile culturale
pe care organizatorul DOREA le-a stabilit pentru noi.

10.03.2017
Organizatorul DOREA al cursului a stabilit pentru noi ca ziua de vineri să fie dedicată unei
excursii în împrejurimile imediate ale Dublinului (13 km) şi anume la Castelul Malahide şi în Portul
Howth. La ora 9.30 ne întâlnim cu toţii pe O’Connell Street, de unde cu „The Big Bus Red” plecăm spre
Malahide Castle. Şoferul este o tânără care este şi ghid şi de când se pune în mişcare ne explică locurile
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prin care trecem atât prin oraşul Dublin cât şi în exteriorul acestuia, până ajungem la castel. Vizitarea
castelului este interesantă, aflăm lucruri interesante despre familia Talbot care l-a avut în proprietate
timp de 800 de ani. După ce vizităm interiorul (câteva camere – castelul nu este mare), avem timp şi să
vedem grădinile amenajate cu mai multe compartimente şi mai multe sere.
Ne predă ghidului de la castel şi ne preia la ora 12.00 pentru a ne duce în Portul Howth.
Având în vedere că bate vântul foarte puternic şi transformă stropii valurilor într-o lapoviţă care
cade peste străzi, nu ne place acolo şi abia aşteptăm să plecăm spre Dublin.

În fiecare după-masă şi seară, fără să ne pese de oboseală, am fructificat câte 2 – 3 ore în care am
străbătut „la picior” toată partea centrală a oraşului Dublin şi am vizitat la exterior sau în interior (în
funţie de program şi de ora la care am ajuns) obiective de învăţământ, cultură, artă, istorie, religie. Am
descoperit o paletă foarte diversă şi bogată în toate aceste domenii.
Impactul proiectului:
Consider că experienţa şi expertiza pe care le am, precum şi plusul pe care l-am obţinut dintr-o
mobilitate în cadrul programului Erasmus + pot fi de un real folos nu numai mie personal ci şi unităţii
de învăţământ, prin implicarea în viitoare proiecte / parteneriate / colaborări internaţionale, în scopul
realizării unor schimburi de bune practici în învăţământ.
În următoarele două săptămâni de la revenirea în ţară am intermediat realizarea unor contacte şi
încheierea unor protocoale preliminare între Universite de Picardie Jules Verne din Amiens – Franţa şi
unităţi de învăţământ liceal şi gimnazial din Timişoara (Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul Teoretic
„J.L.Calderon”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Şcoala Gimnazială nr. 24) în vederea unor
parteneriate care se vor derula în anul şcolar viitor pe parcursul căruia studenţi ai Universite de Picardie
Jules Verne din Amiens vor desfăşura practică pedagogică în unităţile de învăţământ din Timişoara.

Învățăm, exersăm, dobândim competențe
antreprenoriale în cadrul firmei de exercițiu
Saftiuc Raluca Georgiana
Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”, Timișoara
Activitatea în firma de exerciţiu presupune instruirea într-un mediu atractiv, creativ şi interactiv,
elevul participând voluntar şi motivat la propria formare. Înţelegerea şi aplicarea în mod optim a
conceptului ” firmă de exerciţiu” îi va putea oferi elevului o învăţare activă, bazată pe practică,
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facilitându-I acestuia trecerea de la şcoală la viaţa activă, oferindu-I posibilitatea de a dobândi
competenţe esenţiale ce îi vor uşura inserţia pe piaţa muncii.
Competiţia Business Plan este înscrisă în Calendarul competiţiilor şi concursurilor şcolare ale
MEN, fiind o modalitate prin care se demonstrează învăţarea în firma de exerciţiu şi contribuie la:

Valorificarea spiritului antreprenorial dobândit prin “firma de exerciţiu”
Dobândirea competenţelor necesare unui întreprinzător dinamic (gândire critica, luarea de decizii,
asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, autoorganizarea şi autoevaluarea resurselor
individuale),
• Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului economic real şi stimularea creativităţii,
• Asumarea riscului, utilizând instrumente specifice managementului riscului,
• Încurajarea competiţiei şi concurenţei între firmele de exerciţiu.
Competiţia Business Plan, realizată în cadrul firmelor de exercițiu vine în sprijinul dezvoltării
competenţelor antreprenoriale ale elevilor, prin prezentarea de către elevii implicaţi, a unor planuri de
afaceri ale firmelor de exerciţiu, care se doresc a fi cât mai apropiate de cele ale mediului real de afaceri.
•
•

Competiţia este organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale și Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic și se derulează în patru etape: etapa la nivel local, la nivel
județean, la nivel regional și la nivel național.
Obiectivele competiției se referă la: sprijinirea dezvoltării competenţelor antreprenoriale; corelarea
pregătirii teoretice cu pregătirea practică; familiarizarea elevilor cu activităţile specifice mediului real
economic; dezvoltarea unei gândiri critice şi asumarea responsabilităţilor; încurajarea colaborării între
firmele de exerciţiu şi mediul real economic.
Prezentările originale, creative și inovatoare, idei de afaceri ancorate mediului economic real de
afaceri, spontaneitatea și naturalețea prezentărilor realizate de către elevi, nu de puține ori au creat
situații de impas membrilor comisiei de jurizare.

În anul școlar 2016-2017, echipa formata din 3 elevi ai Colegiului Economic"Francesco Saverio
Nitti", din Timisoara, din clasa a XI-a B, Maul Sebastian, Lupsan Andrei si Ciubotaru Alexandru
coordonati de prof.Saftiuc Raluca Georgiana, a obținut locul I în cadrul competiției Business Plan la
fazele locală și regională, fapt ce a creat premisele participării la faza națională a competiției. Faza
națională a competiției s- desfășurat la Colegiul Economic "Transilvania" din Târgu Mures.În concurs
au fost înscrise 8 echipe din cele 8 regiuni ale țării.
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Ideea de afaceri, modul de prezentare și susținere a planului de afaceri, au creat premisele pentru
ca echipa să obțină locul I în acest concurs. Juriul a fost plăcut impresionat de seriozitatea și prezentarea
profesionistă realizată de către elevii Maul Sebastian și Lupșan Andrei.

Acest frumos rezultat aduce editia a X-a a competiției la Timișoara, locul în care a început
povestea firmelor de exercițiu, Colegiul Economic Francesco Saverio NITTI, fiind școală pilot și
Centrul de resurse pentru firmele de exercițiu.

CONFERINȚA DE PRESĂ
Băeșu Viorica
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Studiu de caz

CONFERINȚA DE PRESĂ

Propus și implementat de:
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Perioada
și
locul de Noiembrie-decembrie 2016
implementare
Participanți:
20 elevi ai Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara, sala
festivă
Staff-ul implicat:
Prof. Viorica Băeșu
DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices” la Colegiul Tehnic Ion
I.C. Brătianu, Timișoara?
Conferinţa de presă este o întîlnire la care o persoană/ un
grup de persoane prezintă ziaristilor informaţii privitoare la un
anumit subiect de interes. Elevii secțiilor de servicii și comerț
trebuie să-și dezvolte competențe de comunicare cu clienții.
Această activitate își propune să creeze abilități într-un cadru
non-formal.
Conferinţele de presă sunt necesare atunci când
informaţia care trebuie comunicată este complexă şi necesita
discuţii pentru a fi clarificată (prezentări urmate de întrebări şi
răspunsuri). Elevii interacționează, sunt spontani, formulează
întrebări, găsesc răspunsuri, dobândesc încredere în sine. Sunt
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însușiri pe care le vor valorifica mai târziu în relațiile cu clienții.
CUM am reușit?
Am respectat pașii prealabil imaginați:

Elevii au anunţat conferinţa printr-un comunicat de presă; au pregătit lista jurnaliștilor imagiari și
reali specializaţi în problema respectivă; au asigurat logistica necesară conferinţei:
Localul de desfăşurare a conferintei de presă a fost ușor
accesibil și dotat cu utilităţile necesare (suficient spaţiu, prize
camere video, bliţuri şi reportofoane, scaune).
Masa vorbitorilor amplasată în asa fel încât in spatele sau
sa existe cât mai puţine elemente de distragere a atenţiei (uşi,
ferestre, oglinzi etc.).
Amplasarea însemnelor organizației în spatele
podiumului, astfel încât toate imaginile luate in timpul
conferinţei de presă să le includă automat.
Pregatirea unui sistem de înregistrare a prezenței
jurnalistilor la conferinţa de presă (nume, institutie, adresa, telefon, fax, e-mail).
Suporturile vizuale (afișe, pancarte etc.) pentru susținerea mesajului vorbit, amplasate la vedere,
vor accentua prezentarea verbala din timpul conferintei de presă.
Programarea conferinţei de presă intr-un moment potrivit. in zilele de marţi, miercuri şi joi, între
orele 10.00 şi 14.00.
Verificarea desfășurării neconcomitente cu un alt eveniment de presă a conferinței;
Pregatirea unui dosar de presă
Evaluarea: la finalul conferintei de presă este necesara o prima evaluare a modului in care a decurs
aceasta şi a gradului de participare din partea reprezentantilor mass-media. Ulterior, va fi la fel de
importanta evaluarea aparitiilor in mass-media ale conferintei de presă ori ale subiectului prezentat.
Analizati care au fost reuşitele, ce nu a mers bine, ce imbunatatiri pot fi aduse pe viitor.

Impactul activității asupra elevilor participanți, părinților și profesorilor
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Elevii au vazut în realizarea conferinței o pregătire eficientă pentru viitoarea meserie, un spațiu de
conturare a punctelor forte în educația lor pentru relația cu propria persoană și cu ceilalți. Au dobândit
încredere în ei, au învățat unii de la alții. Profesorii și părinții au participat la activitate În rol de
jurnaliști, s-au format la rândul lor pentru aceste roluri.
Ce am învățat din această activitate? Elevii și-au comparat comportamentul cu cel al ziariștilor
profesioniști, s-au văzut în rol de client / beneficiar, respectiv de ofertant al unui serviciu, au constatat
posibilitatea perfecționării și în alte medii decât cel al orei de specialitate.

Utilizarea metodei ”picture dictation” la clasele cu elevi
nevăzători în cadrul orelor de limba engleză
Grigoriu Emanuel – Ionuț
Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara
1. DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices”
Activitățile de tip ”Re-shaping school practices” sunt necesare pentru că societatea noastră se află
într-o continuă schimbare, iar școala trebuie să vină în întâmpinarea acestor schimbări, pregătindu-i pe
elevi să facă față solicitărilor vieții. Școala trebuie să țină cont de particularitățile psihoindividuale ale
elevilor care fac parte din anumite categorii dezavantajate și să își adapteze cerințele pentru ca aceștia să
se simtă valorizați, pentru a le crește stima de sine și
pentru a-i ajuta să obțină succese în activitățile pe
care le desfășoară.
2. CUM am reușit / încercat? - descrieți
activitățile
Pe parcursul celor 11 ani petrecuți la catedră la
Liceul Liceul Teoretic Special ”Iris” Timișoara mam confruntat de multe ori cu situații în care a
trebuit să adaptez sarcinile de lucru, având în vedere
faptul că în această instituție de învățământ sunt
școlarizați elevi cu diferite deficiențe de vedere: ușoare, moderate, grave și profunde (nevăzători).
Profesorul care predă la clase mixte, în care există atât elevi (slab) văzători cât și elevi nevăzători,
trebuie să dea dovadă de multă empatie, să-și dea seama cum percep lumea elevii nevăzători. Mai mult,
cadrul didactic trebuie să se gândească în permanență cum vor îndeplini sarcinile de lucru elevii
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nevăzători, astfel încât aceștia să nu se simtă excluși în timpul lecțiilor atunci când profesorul discută cu
clasa despre desene, imagini, poze, hărți, grafice, tablouri etc.

În lecțiile de limba engleză folosesc uneori
metoda ”picture dictation” (dictare în imagini).
Aceasta constă în faptul că profesorul le spune
elevilor în limba engleză ce să deseneze, iar aceștia
realizează desenul, respectând indicațiile primite.
De exemplu, profesorul le spune elevilor: ”Draw a
fir tree. The fir tree is green.” (”Desenează un brad.
Bradul este verde.”) sau ”Draw a house. The roof
is red and the walls are yellow.”(”Desenează o casă.
Acoperișul este roșu, iar pereții sunt galbeni.”).
Elevii văzători desenează o un brăduleț sau o căsuță pe o foaie sau pe caiet, demonstrând că au înțeles ce
li s-a spus. Marea provocare este faptul că elevii nevăzători nu pot să deseneze, cel puțin nu așa cum ne
imaginăm noi... În această situație m-am văzut nevoit să găsesc o soluție... M-am folosit de faptul că
elevii știu să folosească foarte bine mașinile de scris
în Braille, pe care le folosesc zilnic pentru a scrie în
timpul lecțiilor. Aceste mașini sunt cumva similare
cu mașinile de scris tradiționale, cu deosebirea că au
doar 9 butoane și ”scriu” puncte în loc de litere.
Așadar, i-am încurajat pe elevii nevăzători să
deseneze în Braille, rezultatele fiind niște desene în
relief, foarte asemănătoare cu cele realizate de către
elevii fără deficiențe. O problemă importantă o
reprezintă colorarea desenelor, având în vedere că
elevii nevăzători nu pot vedea culorile... Pentru
realizarea acestui obiectiv, m-am gândit să îi rog pe elevii (slab) văzători să îi ajute pe cei nevazători, ca
să îi obișnuiesc pe elevi să colaboreze pentru realizarea diferitelor activități. Astfel, elevii văzători le-au
dat elevilor nevăzători culorile necesare, iar elevii nevăzători au colorat interiorul desenelor pe care leau realizat din puncte Braille. Pentru o mai bună ilustrare, câteva desene realizate de către elevii
nevăzători ilustrează acest articol.
3. CUM a fost primită experiența de către elevi? Dar de către profesori / părinți?
Metoda ”picture dictation” este foarte îndrăgită de copii. Aceștia se bucură de fiecare dată atunci
când o folosesc în timpul orelor de limba engleză. Având posibilitatea să deseneze în Braille, elevii
nevăzători lucrează în același timp cu cei care au deficiențe de vedere mai ușoare și care pot vedea. În
acest mod, elevii nevăzători se simt integrați în grup și valorizați. Ceilalți profesori din școală precum și
părinții elevilor au fost foarte încântați de desenele realizate cu ajutorul mașinilor de scris în Braille. Mai
mult, elevii și-au confecționat adevărate ”cărticele” în care au strâns desenele pe care le-au făcut în
timpul orelor de limba engleză.
4. DE CE cred că activitatea pe care am făcut-o este interesantă și pentru alții?
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Consıder că această activitate este interesantă pentru ceilalți pentru că ne ajută să înțelegem că
fiecare copil trebuie să fie ajutat să obțină rezultate cât mai bune. Chiar dacă un copil are sau nu o
deficiență, acesta trebuie să se simtă valorizat și integrat în grupul din care face parte.
5. Aș mai dori să adaug ...

Metoda ”picture dictation” utilizată la clasele cu elevi nevăzători este un exemplu care ilustrează
zicala: ”Dacă vrei, poți!”. Așadar, este foarte important ca noi, cadrele didactice, să vrem să îi ajutăm și
să îi integrăm pe copiii cu care soarta nu a fost prea dreaptă. Ei nu trebuie marginalizați, ci dimpotrivă,
trebuie stimulați și valorizați, astfel încât în viitor să poată fi capabili să se integreze în societate.

Mobilităţile Erasmus +, oportunitate de dezvoltare
profesională şi personală
Loth Adela
Martinescu Raluca
Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara
Adela Loth, consilier şcolar şi professor de psihologie, cu o vechime de 14 ani şi Raluca
Martinescu, profesor de limba franceză, cu o experienţă de 19 ani, profesoare la Colegiul Naţional
Bănăţean Timişoara şi având, ambele, gradul didactic I, suntem într-un punct al carierei în care
înţelegem necesitatea adaptării permanente a metodelor şi tehnicilor de predare-învăţare-evaluare, la
specificul generaţiilor, vârstelor, colectivelor de clase, intereselor de învăţare ale elevilor. De aceea,
termenul de re-shaping, de remodelare, reconfigurare a stilului nostrum didactic nu ne este străin. Pentru
a fi eficient, un profesor nu poate ignora cea mai actuală bibliografie de specialitate, precum şi metodele
şi tehnicile nou apărute, iar re-dimensionarea trebuie să ţină cont de toate acestea.
Articolul nostru îşi propune să descrie mobilitatea pe care am desfăşurat-o la Dublin, în luna
martie 2017, în cadrul proiectului Erasmus + Skillful European Teacher, care se desfăşoară la
Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara. Mobilitatea a presupus participarea la un curs de limba engleză
şi de elemente de cultură şi civilizaţie irlandeză, urmărind dezvoltarea competenţelor lingvistice şi
sociale ale participanţilor. Susţinătorii cursului au fost profesori nativi cu experienţă, foarte deschişi la
nevoile de învăţare ale grupului. Participanţii au fost din: Romania, Polonia, Austria, Spania, Franta.
Ca profesor de limbă modernă, am apreciat tehnicile de predare-învăţare folosite, iar jocurile
pentru învăţarea de vocabular nou, exploatarea cântecelor pentru competenţa de înţelegere orală, precum
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şi metodele de lucru în grup m-au inspirat şi, adaptate, le-am folosit deja cu succes la clasă, elevii mei
găsindu-le antrenante şi eficiente.

Pentru activitatea de consilier şi profesor de psihologie, au fost de apreciat metodele de spargere a
gheţii, de intercunoaştere şi de autocunoaştere (testul iniţial al stilurilor de învăţare, cu elemente foarte
bune, pe care le-am preluat şi adaptat şi pentru unele grupuri din Colegiul Naţional Bănăţean).
Îmbunătăţirea nivelului de exprimare şi înţelegere a limbii engleze a fost un obiectiv îndeplinit,
aspect care ne facilitează accesul la o serie de situri de specialitate cu teme utile in activitatea de
consiliere: psihologia adolescentului, a cuplului şi familiei, managentul stresului, psihologia învăţării,
rezolvarea conflictelor, dar şi privitor la predarea limbilor străine.
Cursul a avut şi un pronunţat caracter interdisciplinar prin faptul că a făcut trimiteri spre informaţii
de geografie-tema Traveling, istorie-personaje istorice din diverse ţări, ecologie, educaţie, sănătate.
Considerăm că participarea la astfel de mobilităţi sunt oportune pentru toţi colegii profesori,
reprezentând posibilităţi de schimburi de bune practici, de a cunoaşte particularităţile sistemelor de
învăţământ din celelalte ţări participante, pentru a inspira noi demersuri didactice.

La DOREA EDUCATIONAL Dublin, organizatorii cursului, împreună cu colegii din Polonia, Austria,
Spania, Franţa
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Tehnici de muncă în echipă

Experiența proiectului „Erasmus+ Competențe pentru
piața muncii” - oportunitate pentru elevii dornici să
învețe!
Dudaș Aura
Spălățelu Mariana Florina
Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti” Timișoara
Colegiul Economic “Fracesco Saverio Nitti” a derulat de-a lungul timpului numeroase proiecte
europene, însă în ultima perioadă acestea sunt tot mai dese, diverse, adresate atât elevilor, cât și cadrelor
didactice, calitatea școlii find atât de beneficiar, cât și de partener.
Elevii școlii, viitori absolvenți și profesioniști desăvârșiți pe piața muncii, au oportunitatea ca prin
aceste proiecte cu activități diverse, stagii de practică, acces la cunoștințe noi și actuale, la informații
numeroase, reușesc ca, sub coordonarea profesorilor școlii, să se formeze ca tineri bine pregătiți,
conștiincioși, responsabili, gata să facă față cerințelor angajatorilor din domeniile economic, turism și
alimentație.
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După proiecte de tip Phare, Comenius, Leonardo da Vinci și P.O.S.D.R.U., toate implmentate cu
succes, a venit rândul unui alt tip de proiect în care școala este beneficiar aplicant - ERASMUS+.

Derulat sub deviza “Vreau să fiu competitiv,
vreau să fiu cel mai bun!” , proiectul Colegiului
Economic “Francesco Saverio Nitti ” din Timișoara
,"Mobilitate ERASMUS + Competențe pentru Piața
Muncii", este un proiect prin care se dorește dobândirea
de către elevii claselor a X-a de competențe, abilități și
cunoștințe profesionale într-un context internațional și
recunoaşterea lor peste graniță pentru dezvoltare
personală și sanse sporite de inserție profesională.
Obiectivele proiectului se vor realiza prin
mobilitatea elevilor ( 54 de elevi din învățământul liceal tehnologic, forma de învățământ zi, profil
Servicii, ciclul inferior, clasa a X-a, cu domeniile de pregătire generală alimentație, turism și comerț) în
anul școlar 2016-2017, țara de desfășurare a
mobilităților fiind Portugalia. Partenerii școlii în
acest proiect sunt o școală VET din sistemul de
învățământ public portughez, AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE ALCOCHETE (AEA), care
este un consorțiu școlar ce cuprinde 6 școli
primare cu învățământ preșcolar și primar între
(3-10 ani), o școală gimnazială cu ciclul 2 și 3
intre (11-15 ani) , o școală de învățământ liceal cu
o componentă teoretică și o mare paleta de oferta
vocațională (16-18 ani) și învățământ pentru
adulți , precum și trei companii: Sabor Mineiro,
care este un lanț de restaurante cu 3 unități în
Lisabona; Sana Hotels, o unitate de cazare de 4
stele situată în centrul orașului Lisabona; Pingo
Doce, care aparține grupului portughez Geronimo Martins având ca principală activitate distribuirea de
produse alimentare prin unități de tip supermarket și cash & carry.
Bugetul total al proiectului este de 136.416 euro, iar cele 3 stagii de practică cu o durată de 19 zile
fiecare se vor derula astfel: Flux 1 : 26.03-13.04.2017; Flux 2 : 22.05-09.06.2017; Flux. 3: 19.0607.07.2017 .
Elevii selectați riguros pe baza unor probe de cunoștințe lingvistice și practice sunt entuziasmați și
pregătiți pentru o experiență benefică dezvoltării lor profesionale, efortul fiindu-le răsplătit la final cu
dobîndirea Certificatului Europass.

DE-SCHOOLING IN SCHOOL: Re-shaping school practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning
2015 -1-RO01-KA201-015049
The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

42

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Atât elevii, cât și părinții acestora și cadrele didactice ale școlii au găsit oportun acest proiect care
oferă șansa perfectionării profesionale, dar și a punerii în practică a cunoștințeor profesionale dobândite
la școală. Agenții economici cu care școala colaborează apreciază participarea elevilor la un astfel de
proiect și modul în care aceștia, ulterior, desfășoară activitatea la stagiile de instruire practică.
Experiența europeană este un avantaj pentru toți și față de această experiență și-au manifestat interesul și
alți elevii din cadrul școlii, fiind mult mai motivați spre studiu și implicare în activități.
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Conferința de prezentare a F.E.
Pop Suzana Emilia
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Studiu de caz

CONFERINȚA PREZENTARE F.E.

Propus și implementat de:
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Perioada
și
locul de Noiembrie-decembrie 2015
implementare
Participanți:
18 elevi ai Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara, sala
festivă
Staff-ul implicat:
Prof. Suzana Pop

DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices” la Colegiul Tehnic Ion
I.C. Brătianu, Timișoara?
Conferinţa de prezentare a firmei de exercitiu este o întîlnire la care o persoană/ un grup de
persoane prezintă scolii informaţii
privitoare la existenta si activitatea
unei firme de exercitiu in scoala.
Elevii din domeniul servicii și comerț
trebuie să-și dezvolte competențe de
comunicare cu clienții. Această
activitate își propune să creeze abilități
într-un cadru non-formal.
Conferinţele de prezentare a F.E.
sunt necesare atunci când informaţia
care trebuie comunicată este complexă
şi necesita discuţii pentru a fi
clarificată (prezentări urmate de
întrebări şi răspunsuri). Elevii interacționează, sunt spontani, formulează întrebări, găsesc răspunsuri,
dobândesc încredere în sine. Sunt însușiri pe care le vor valorifica mai târziu în relațiile cu clienții.
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Am respectat pașii prealabil imaginați:
Elevii au anunţat conferinţa printr-un comunicat in revista scolii; au pregătit lista jurnaliștilor
imagiari specializaţi în problema respectivă; au asigurat logistica necesară conferinţei:
Localul de desfăşurare a conferintei de prezentare a F.E.: ușor accesibil, dotat cu utilităţile
necesare (suficient spaţiu, prize camere video, bliţuri şi reportofoane, scaune).
Masa vorbitorilor amplasată în asa fel încât in spatele sau sa existe cât mai puţine elemente de
distragere a atenţiei (uşi, ferestre, oglinzi etc.).
Amplasarea însemnelor firmei în spatele podiumului, astfel încât toate imaginile luate in timpul
conferinţei să le includă automat.
Pregatirea unui sistem de
înregistrare a prezenței jurnalistilor la
conferinţa (nume, institutie, adresa,
telefon, fax, e-mail).
Suporturile
vizuale
(afișe,
pancarte etc.) pentru susținerea
mesajului vorbit, amplasate la vedere,
vor accentua prezentarea verbala din
timpul conferintei.
Programarea
conferinţei
de
prezentare a F.E. intr-un moment
potrivit, in zilele de marţi, miercuri şi
joi, între orele 9.00 şi 13.00.
Verificarea desfășurării neconcomitente cu un alt eveniment desfasurat in scoala;
Pregatirea unui dosar de prezentare a F.E.
Impactul activității asupra elevilor participanți, părinților și profesorilor
Elevii au vazut în realizarea conferinței o pregătire eficientă pentru viitoarea meserie, un spațiu de
conturare a punctelor forte în educația lor pentru relația cu propria persoană și cu ceilalți. Au dobândit
încredere în ei, au învățat unii de la alții. Profesorii și părinții au participat la activitate.
Ce am învățat din această activitate? Elevii și-au comparat comportamentul cu cel al
intreprinzatorilor de succes, s-au văzut în rol de client / beneficiar, respectiv de ofertant al unui serviciu,
au constatat posibilitatea perfecționării și în alte medii decât cel al orei de specialitate.
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Experiența mea de tip SAFE SPOT - RE –SHAPING
THE SCHOOL PRACTICES
“PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE PENTRU UN
VIITOR MAI BUN!”
Daminescu Titarela
Farcaș Mariana
Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timișoara
În activitatea noastră ne-am lovit de faptul că nu mobilizăm întotdeauna elevii, că nu obţinem
rezultatele aşteptate, că elevii par deseori dezinteresaţi de activităţile propuse. Analizând aceste
probleme ale activităţii noastre didactice, putem spune că actuala generaţie, născută, crescută cu şi
pentru computere, are nevoie de o abordare nouă, mai pragmatică, mai rapidă şi mai directă a modului
de transmitere a informaţiilor.
Proiectul “PRIN ERASMUS+, COMPETENȚE PENTRU UN VIITOR MAI BUN!” a creat
oportunitatea pentru mobilitate în scop educaţional în Lisabona, a unui număr de 28 elevi din clasa a X
a, respectiv a XI a, domeniul electric, de la Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timișoara.
În ceea ce priveşte tematica abordată, am dorit să adaptăm conţinutul la probleme actuale, de
interes şi care practic nu sunt cuprinse pe larg în curricula. Astfel, pentru clasa a XI a, la modulul
Circuite electronice, am propus şi am realizat în cadrul practicii la CINEL – Centro de Formação
Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação din
Portugalia, pe lângă tematica programei, aplicabilitatea circuitelor electronice în producerea energiei
fotovoltaice. Pentru clasa a X a, am propus un CDL cu subiectul Exploatarea instalaţiilor fotovoltaice,
iar practica efectuată la partenerul din proiect o considerăm un succes. În plus, informaţiile primite sunt
de interes pentru elevi şi prin prisma faptului că majoritatea locuiesc la ţară, în gospodării individuale
care se potrivesc cu un astfel de sistem de producere a energiei electrice sau numai a apei calde.
Elevii (fluxul 1) din clasa a XI a, specializarea Tehnician în instalații electrice s-au întors, recent,
din Portugalia, unde au efectuat un stagiu de practică timp de trei săptămâni, în perioada 27.0314.04.2017
Prin activitățile efectuate, participanții și-au dezvoltat abilitatea de a lucra și comunica în echipă,
responsabilizare, respectarea normelor de protecție a muncii, disponibilitate față de sarcinile primite,
abilități de montare de componente electrice și electronice, abilitatea de a efectua măsurători, de a
executa operaţii de conectare a unui circuit electronic în echipamente/ instalaţii, conform documentaţiei
tehnice (instalaţii folosite pentru producerea energiei din surse regenerabile).
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Practică clasa a XI a, flux1 la CINEL

Rezultatele obținute de elevii clasei a XI a au fost prezentate elevilor, profesorilor, părinților.
Participanții la stagiul de practică au realizat experimente demonstrative din cadrul modului Circuite
electronice pentru și împreună cu colegii neparticipanți din clasa lor si din clasele mai mici (X, IX), au
împărtășit impresii, păreri, sugestii despre mobilitatea la care au participat, elevilor din clasa a X a,
participanți flux 2; au prezentat experimente si rezultatele obținute în mobilitate elevilor de clasa a VIII
a de la Scoala Generală Pișchia, la ședința cu părinții, în Consiliul profesoral;
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Stagiul de practică s-a remarcat prin faptul că s-au utilizat noi instrumente de formare axate pe
teme de interes major, eficiența energetică, folosirea energiilor regenerabile și instalarea sistemelor de
utilizarea energiilor regenerabile .
Activitatea desfășurată de elevi este de interes general prin faptul că reprezintă o sursă de
informare în legatură cu îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin creșterea numărului de gospodării
individuale cu independență energetică (caldură, energie electrică) dar și a clădirilor de locuințe sau
publice, unități de cultură, iluminat stradal.
As mai dori sa adaug că trebuie să avem în permanență în vedere și alte componente ale
pregătirii/educării elevilor, respectiv dezvoltarea personală. Un astfel de proiect le permite
adolescenților să realizeze direct, prin proprie experiență importanța unor lucruri precum: stăpânirea
unei limbi străine, contactul cu alte țări, întâlnirea cu o altă cultură, cu obiceiuri diferite, toleranța,
empatia, capacitatea de a relaționa, de a te orienta, de a beneficia de toată experiența pe care o altă țară o
poate oferi.
Prin proiectul „Prin Erasmus + Competenţe pentru un Viitor mai bun!", s-a urmărit că elevii să
poată câştiga experienţă de lucru în străinătate şi un plus de pregătire practică în domeniul de
specializare care să-i facă capabili pe viitorii tineri tehnicieni să beneficieze de oportunităţile de angajare
existente pe piaţă muncii în sectorul energetic datorită evoluţiilor din domeniul surselor de energie
neconvenţională.
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Alternativa proiectelor de mobilitate VET sau curajul de
a ieși din zona de confort
Pantelimon Mirela
Căpățină Codruta
Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timisoara
Atunci cand şcoala depăşeşte limitele unui simplu loc de muncă şi devine universul în care noi, ca
dascali, vrem să visăm, să creştem, să dăm mai departe prin elevii nostri, reușim de cele mai multe ori
să găsim noi căi de învățare, noi mijloace prin care să ne pregătim elevii pentru viață într-un mod realist,
constructiv și atractiv.
Au trecut mai bine de 10 ani de când am descoperit că este la îndemâna noastră să facem ceva
pentru ca şcoala să devină imaginea emblematică a ceea ce înseamnă dăruire, competenţă, calitate,
profesionalism în educaţie. Atunci am descoperit că pentru noi, programele Leonardo da Vinci,
mobilităţile transnaţionale pentru elevi şi profesori, reprezentau o cale sigură de dezvoltare şi
creştere. Ce ne doream? Să asigurăm absolvenţilor noştri oportunităţi sporite pe piaţa muncii, să le
deschidem mintea şi sufletul pentru a putea înţelege mai bine cine sunt, ce pot, ce nu ştiau despre ei,
cum se integrează în marea familie europeană. Cu alte cuvinte, să-i încurajăm să iasă din zona lor de
confort, să experimenteze provocările unui loc de muncă sau studiu aflat la mii de kilometri de casă, şi
să-i „înarmăm” cu încrederea profesională, dată de competenţă, necesară pentru a interacţiona pozitiv
într-un mediu nou.

Am clădit parteneriate europene constructive, cu instituţii VET si companii din Portugalia,
Germania, Polonia dar şi cu şcoli din Turcia, Franţa, Italia, Olanda, Spania, cu care cooperarea
continuă şi astăzi prin noul program Erasmus + De fapt, noi ca şcoală am început să ne conturăm
strategia de dezvoltare europeană, de internaţionalizare, la vremea când această sintagmă nici măcar
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nu exista. Dezvoltare personală şi profesională, mobilitate şi angajabilitate, promovarea valorilor
europene – deziderate pe care le-am urmărit prin proiectele europene – reprezintă elementele cheie
ale oricărei politici de internaţionalizare în educaţie.
Am învăţat că „învăţarea pe tot parcursul vieţii” este lecţia de independenţă, cooperare, încredere
reciprocă care nu se perimează niciodată. Proiectele implementate au facut posibile peste 300 de
mobilităţi de elevi şi 40 de mobilităţi ale cadrelor didactice, pe toate specializările existente

Răsfoind răspunsurile celor care au gustat „experienţă europeană”, am concluzionat că la nivel
personal cea mai mare relevanţă o are impactul asupra sentimentului de autonomie, asupra stimei de
sine şi a abilităţilor de învăţare. Pe lângă aceasta, am identificat trei tipuri principale de impact
asupra dezvoltarii profesionale:
1. Dezvoltarea unui profil profesional internaţional, cu elemente valoroase la CV;
2. Conştiinţa de sine, mai ales în ceea ce priveşte propriile metode de lucru şi încrederea în sine;
3. Dobândirea sau îmbunătăţirea abilităţilor generale - planificarea, organizarea, sau munca în
echipă, şi a abilităţilor şi cunoştinţelor legate de o anumită profesie.
Participanţii mărturisesc:„Am avut parte de multă experienţă practică”; „Am câştigat o experienţă
profesională valoroasă care e greu de obţinut în ţara mea”; „Mobilitatea îţi dă un impuls să mergi mai
departe, să începi o carieră profesională.” Elevii şi profesorii noştri aduc „mobilităţile” acasă, în
şcoală şi comunitate, unde prin intermediul acţiunilor de diseminare, a caietelor de practică, a
materialelor
metodice concepute, realizează
schimbul de bune practici pentru valorizarea
experienţelor acumulate. Prin proiectele europene devenim creatorii şi promotorii unor instrumente
educaţionale şi căi de învăţare centrate pe elev, generatoare de „know-how”, cu implicaţii directe în
lumea reală a muncii. Toate aceste experienţe pot fi reunite în jurul competenţei „Învăţăm să
învăţăm”, valabilă şi viabilă de la participantul individual şi până la nivel instituţional, devenind cu toţii
mai adaptaţi la cerinţele lumii în care trăim.
Impactul proiectelor europene vizează: creşterea calităţii educaţiei prin dezvoltarea
creativităţii didactice şi utilizarea unor metode de predare/învăţare centrate pe elev; creşterea
mobilităţii profesionale, îmbunătăţirea oportunităţilor de carieră; internaţionalizare accentuată prin
parteneriate europene solide; creşterea atractivităţii ofertei şcolare, prin urmare creşterea ponderii
învăţământului tehnic de calitate în judeţul Timiş; vizibilitate crescută în plan local, regional, naţional
şi european; stimularea implicarii agenţilor economici in formarea profesională a elevilor noştri.
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Ar mai fi multe de spus despre modul în care proiectele europene au modelat mentalităţi,
abordări şi au generat plus valoare într-un sistem care încă se confruntă cu o serie de sincope. Dar
pentru şcoala noastră perspectiva este promiţătoare. În toţi aceşti ani de căutări şi transformări, dar
si rezultate valoroase si durabile, nu ne-am abătut de la drumul ales: Prin Europa, pentru Europa!

Competențe dobândite în cadrul proiectului european
Comenius „generation – e“
Lazăr Simona Alina
Colegiul Tehnic de Vest Timişoara
Perioada de desfăşurare:

august 2008 - iulie 2010

Coordonator Proiect:

Ing. Lazăr Simona Alina

Tinerii din România trebuie motivaţi pentru integrarea lor pozitivă în cadrul Uniunii Europene.
Acest lucru este posibil dacă sunt realizate calificări asemănătoare în cadrul pregătirilor
profesionale şi în cazul în care, prin educaţia interculturală, fiecare participant, în cadrul ţării sale, este
încurajat cu privire la toleranţă, consideraţie şi respect faţă de ceilalţi.
În cadrul proiectului s-au stabilit competenţele tehnice şi cele privitoare la protecţia mediului. S-a
pus accent deosebit pe pregătirea pe toate planurile, care oferă calificări tehnice, interculturale şi
artistice. Participanţii au fost sensibilizaţi la problemele legate de protecţia mediului şi a schimbărilor de
climă.
Obiectivele principale:
•
•
•
•
•
•
•

Promovarea încrederii, respectului, consideraţiei faţă de mediul înconjurător
Toleranţă şi respect reciproc
Stabilirea de competenţe tehnice şi cele privitoare la protecţia mediului
Încurajarea tinerilor spre învăţare independentă
Oferirea tinerilor perspective profesionale
Realizarea modulelor în domeniile Tehnologia Metalelor şi Tehnologia Energiei Solare
Promovarea creativităţii participanţilor pentru realizarea obiectului artistic „generation-e”
Teme abordate în cadrul proiectului:

•
•

Tehnologii noi.
Educaţie interculturală
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•

Mediul înconjurător
Parteneri în proiectul Comenius „generation-e” sunt:

•
•
•
•

„Şcoala Profesională Europeană“ din Weiden - Germania
„Colegiul Tehnic de Vest“ din Timişoara – România
Şcoala Profesională Secundară „Stredni Skola Remesel“ din Trebic- Cehia
Şcoala Profesională Secundară „Stredna Priemyselna Skola Strojnicka“ din Spisska Nova Ves –
Slovacia
Şcoala Profesională „Srednja Skola“ din Oroslavje – Croaţia
Competenţe:

•

Competenţele-cheie, tehnice şi cele privitoare la protecţia mediului au fost transmise prin cursuri
comune, prin suporturi prezentate in limbile partenerilor din proiect, precum şi prin aplicarea
mijloacelor de lucru susţinute de prelucrarea electronică a datelor ( CAD, prelucrarea imaginilor,
internet). Documentarea şi prezentarea s-au realizat cu ajutorul programelor software necesare şi cu
ajutorul calculatoarelor.
Prin mobilităţi şi prin prezentarea fiecărei ţări aflate in vizită au fost promovate şi exprimate
cunoştinţele culturale.
În cadrul cursurilor, grupele de lucru au fost multinaţionale pentru a promova tot timpul
competenţele lingvistice şi sociale. Fiecare elev a formulat şi prezentat sarcinile în limba maternă apoi
le-a tradus în cel puţin o limbă străină. Limba comună de proiect, engleza, a fost tradusă pe tot parcursul
proiectului.

A fost dezvoltată competenţa comercială, acest lucru realizându-se prin faptul ca tinerii au fost
însărcinaţi să se informeze unde şi în ce condiţii se pot procura materialele necesare montării unui panou
solar.
Prin conceptul de acţionare a cursului au fost solicitate
inițiativa proprie şi competenţa de intreprinzător orientarii spre
acțiune.
Creativitatea şi inovaţia au fost susţinute de partea
constructivă şi artistică a sarcinilor proiectului precum si de
conceptul orientării spre acţiune.
Prin dobândirea competenţelor de bază tinerii din
România au fost motivaţi pentru integrarea lor în Uniunea
Europeană.
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Rezultatele proiectului au fost prezentate pe Internet atât pe site-ul comun www.eu-bs.de, precum
şi pe site-ul şcolii www.ctvtm.ro, astfel s-au dobândit competenţe digitale.
Elevii participanţi au fost selectaţi după criterii stabilite de cadrele didactice, membre în cadrul
proiectului cum ar fi: note bune la învăţătură şi purtare, cunoştinţe la nivel mediu a unei limbi străine
(germană, engleză) şi la recomandarea diriginţilor, respectându-se astfel drepturile fiecărui elev cu
privire la nediscriminarea pe criterii legate de origine etnică, stare materială, orientare sexuală, vârstă,
egalitate de şanse şi diversitate socio-culturală.Fiecare elev s-a documentat cu privire la tema abordată şi
anume „Energia solară - celule fotovoltaice“ şi a prezentat o
lucrare în power point. Echipele de lucru au fost multinaţionale
în cadrul „work-shopurilor“, fiecare având câte o temă de
abordat (domeniile: mecanică, fizică, electrotehnică), iar la
sfârşitul fiecărei întâlniri au fost prezentate lucrările pe o foaie
de flip-chart traduse în limbile fiecărui partener, postate ulterior
pe site-ul proiectului. Prin implicarea activă a tinerilor la
derularea activităţilor l-i s-a oferit posibilitatea de a-şi
manifesta calităţile artistice, de comunicare, schimburi
interculturale şi transmiterea legăturii dintre tehnică şi mediul
înconjurător. Participanţii au completat la fiecare întâlnire de
proiect chestionare de evaluare.

Experiența mea de tip SAFE SPOT – RE-SHAPING
THE SCHOOL PRACTICES
Ban Elisabeta Monica
Şcoala Gimnazială Nr. 12, Timişoara
1. DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices”
Şcoala Gimnazială Nr. 12 din Timişoara îşi desfăşoară activitatea într-o clădire istorică, situată
într-unul dintre cartierele vechi ale oraşului. Oferă servicii educaționale pentru 580 copii din ciclurile
preşcolar, primar, gimnazial.
La şcoala noastră se înscriu, în general, copii din familii de muncitori sau cu părinţi şomeri, cu
situaţie financiară dificilă. Părinţii cu statut social şi financiar ridicat din cartier aleg pentru copiii lor
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colegiile cu renume din apropiere, astfel că şcolii noastre îi revine rolul de cel mai important (şi chiar
unic) factor-sursă-context educaţional pentru copiii defavorizaţi din cartier . Aproape 20% dintre elevii
noştri au părinți care lucrează în țări străine și sunt crescuti de bunici sau alte rude. În majoritatea
claselor sunt cuprinşi 1-5 copii cu dizabilități de învățare sau nevoi educaționale speciale. Rezultatele
şcolare ale elevilor sunt de nivel mediu. În urmă cu 6-8 ani s-a observat o scadere considerabilă,
dramatică chiar, a rezultatelor şcolare şi de asemenea o reducere a numărului de elevi, aproximativ 10%
din personalul şcolii intrând în reducere de activitate. Motivaţia părinţilor pentru a ,,ocoli” scoala noastră
a fost vizibilitatea redusă (fara faimă), lipsa unor performanţe, prezenţa în şcoală a copiilor cu ces,
comportamente agresive în rândul elevilor. S-au înregistrat numeroase absenţe şi abateri disciplinare în
rândul elevilor de gimnaziu, s-a constatat o motivaţie, stimă de sine, capacitate de empatie scăzută nu
doar în rândul elevilor, ci chiar şi a profesorilor. În această situaţie s-a simţit nevoia unei schimbări, o
redefinire a scopurilor, o schimbare de orientare. Şcoala trebuia să redevină altceva decât locul în care
copiii vin să obţină note la limba română şi matematică.
2. CUM am reușit / încercat? - descrieți activitățile

Şcoala s-a implicat în mai multe proiecte care au vizat în special motivarea copiilor pentru
activitatea şcolară, creşterea stimei de sine şi a inteligenţei emoţionale. Printre cele mai eficiente s-a
demonstrat implicarea în programul Eco-Şcoala. Rezultate remarcabile s-au observat şi în urma unor
proiecte europene care au vizat în primul rând educaţia nonformală, educaţia antreprenorială, educaţia
estetică, apropierea şcolii de nevoile de zi-cu-zi ale elevilor.
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Unul dintre scopurile activităţilor din proiecte a fost descoperirea, dezvoltarea şi promovarea
abilităţilor elevilor.

Un impact mare au avut activităţile cu .... deşeuri. Acestea sunt relativ uşor de procurat, nu sunt
costisitoare, permit manifestarea creativităţii, combinaţiile neaşteptate iar greşelile sunt acceptate
(nimeni nu se supară daca s-a stricat o cutie de carton- oricum era de aruncat). În plus satisfacţia
produsului finit e foarte mare. ,,Gunoiul,, (pe care toată lumea încearcă să îl dea la o parte) primeşte o
şansă nouă, îî sunt redescoperite calităţile, e transformat în ceva frumos şi util, e valorizat în expoziţii, e
admirat şi premiat.

Copiii fac analogii subtile- în special cei cu o stimă de sine scăzută, cei agresaţi (în familie sau de
către colegi). Copiii (aflaţi în situaţii de dificultate, cei care nu sunt puşi în valoare şi sunt chiar excluşi)
primesc o nouă şansă, le sunt redescoperite calităţile, se transformă în ceva frumos şi util, sunt valorizaţi
în expoziţii şi chiar concursuri de gen, poate ajung să fie şi premiaţi.
3. CUM a fost primită experiența de către elevi? Dar de către profesori / părinți?
Puteți insera imagini, schițe sau desene care să ilustreze situația descrisă.
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Spatiul verde din curtea şcolii.
Elevii au fost entuziasmaţi încă de la început, activităţile
eco au fost percepute ca o ,,joacă,, sau ,, distracţie,, de multi
dintre copii deoarece învăţarea se făcea uşor, firesc, prin
activitate practică.
In cadrul acestor activităţi elevii :
au citit (instrucţiuni, reţete, prospecte)
au scris (articole pentru ziar, texte pentru pliante, afişe,
referate)
• au calculat, măsurat (dimensiuni, volumul unor corpuri)
• au avut de-a face cu proprietăţi ale materialelor (chimie,
fizică)
• au studiat istorie, geografie, biologie (practic- în excursii cu tematică ecologică)
• au devenit antreprenori (au vândut produse personale)
• au interacţionat, comunicat, au
respectat reguli, au socializat cu
diverse tipuri de persoane.
Profesorii au fost reticienţi la
început, unii au înţeles scopul şi se
implică alţii consideră şi acum că ,, e o
pierdere de vreme,,.
•
•

4. DE CE cred că activitatea pe
care am făcut-o este interesantă și
pentru alții?
Activitatea nu e nouă, nu e
neobişnuită, nu ne asumăm meritele
,,descoperirii,,.
Este doar o confirmare că astfel de
activităţi au un efect.
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5. Aș mai dori să adaug ...
Din anul 2013, şcoala noastă a devenit ECO-Şcoală şi a dobândit o distinţie mondială:
,,STEAGUL VERDE,, . Este una dintre cele 5 eco-şcoli din oraş.
A devenit mai ... cunoscută, apreciată, rezultatele şcolare (comparativ cu alte instituţii) se menţin
în parametri acceptabili. Este o şcoală care integrează copii cu CES. Traseul educaţional al unor copii e
foarte promiţător. Au devenit la rândul lor antreprenori, implică şcolile pe care le urmează în diverse
proiecte, coordonează activităţi de voluntariat.

Metode participative de învățare
Grecu Florina
Lupulescu Aida
Colegiul Național Bănățean Timișoara
În cadrul programului ERASMUS+ am participat la Proiectul 2016-1-RO01-KA101-023310SKILLFUL EUROPEAN TEACHER (S.E.T), Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, Educația
școlară, Program de formare EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP în Riga, Letonia, 26-30 septembrie
2016, proiect susținut în cadrul Colegiului Național Bănățean.
Consider că activitățile de tip ”Re-shaping school practices” în domeniul
antreprenorial sunt necesare pentru actualizarea și îmbunătățirea metodelor
și practicilor inovatoare a cadrelor didactice care dezvoltă competențele
antreprenoriale ale elevilor în cadrul orelor/lecțiilor de educație
antreprenorială, în cadrul orelor de consiliere și orientare sau în cadrul
altor discipline.
Împreună cu 3 colegi profesori de la Colegiul Național Bănățean am
participat la un stagiu de 5 zile în Riga, Letonia, ocazie cu care am
cunoscut și experimentat modalitățile de colaborare dintre școli, felul în
care se desfășoară activitatea didactică în diferite școli din diferite țări ale
Uniunii Europene, am accesat diferite platforme educaționale ce pot fi
utilizate în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor.
Programul de formare a venit în întâmpinarea nevoilor de formare a profesorilor din Colegiul
Național Bănățean legate de competențele antreprenoriale. Așa cum a fost evidențiat în cadrul cursului,
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în 2006, Parlamentul European si Consiliul UE au adoptat o Recomandare cu privire la stabilirea de
competente cheie pentru învățarea de-a lungul întregii vieți. Fiind una din cele 8 competențe cheie
formulate ca parte a implementarii initiativei "Education & Training 2010", care urmărește obiective
strategice ale Comisiei Europene pentru educație și formare, în școala noastră se dorește dezvoltarea
aptitudinilor și competențelor antreprenoriale într-un cadru formal sau nonformal.
La întoarcerea în țară am aplicat o parte din metodele învățate prin intermediul unor platforme
educaționale gratuite care pot fi utilizate în cadrul orelor ce au ca obiectiv dezvoltarea competențelor
antreprenoriale:
Platforma Kahoot permite crearea de lecții folosind ca resursă materialele existente pe internet
indiferent de forma lor: text, imagine, video, grafice etc. Elevii sunt implicați activ pe tot parcursul
lecției, atmosfera creată fiind foarte plăcut.
Kahoot găzduiește realizarea unui joc de tip Știi și câștigi care permite concurarea elevilor în
identificarea răspunsurilor legate de diferite teme. Jocul crează o atmosferă de competiție atractivă
pentru toți cei implicați. Feedback-ul primit la sfârșitul activității prin intermediul platformei reflectă
gradul de implicare a participanților pe parcursul activității.
De asemenea, feed-back-ul primit de la elevi și de la părinții acestora în urma aplicării jocurilor
găzduite de platform Kahoot a fost foarte bun. 89% din elevii chestionați au susținut că evaluarea prin
intermediul jocului este mult mai atractivă decât evaluarea tradițională. În imaginile prezentate se
observă cu ușurință încântarea elevilor participanți, entuziasmul și gradul de implicare al acestora.

Am prezentat activitățile la care am participat atât colegilor din școală, cât și colegilor din cadrul
cercului pedagogic al profesorilor de discipline socio-umane. Răspunsul a fost foarte încurajator. În
cadrul cercului pedagogic am provocat colegii la a juca Kahoot. Entuziasmul a fost cel puțin la fel de
mare ca în rândul elevilor. Chiar și la câteva luni de la prezentarea mea încă mai sunt colegi care iși
manifestă interesul de a învăța cum să creeze lecții pe diferite platforme.
Aș mai dori să adaug că în contextul actual al învățării, în care se observă interesul tot mai scăzut
al unei categorii de elevi, părinți și chiar profesori, există întotdeauna o modalitate de a desfășura
activități plăcute și interesante.
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Experiența mea de tip SAFE SPOT – RE-SHAPING
THE SCHOOL PRACTICES
Skillful European Teacher (S.E.T) - Erasmus+
GRECU Florina Mariana
LUPULESCU Mihaela Aida
Colegiul Național Bănățean Timișoara
Mobilitatea Erasmus+: European Entrepreneurship Education la University Educational Circle
din Riga, Letonia a fost o experienţă interesantă care ne-a dat ocazia să cunoaștem mulţi oameni din
diverse țări. De fapt, marele câștig al cursului, pe lângă practicile creative și inovative de predare, a fost
că am cunoscut 29 de oameni minunați cu care mai păstrăm legătura și sperăm într-o viitoare colaborare
pentru un proiect de parteneriat educațional. Am vizitat un oraș frumos, cu o istorie interesantă, cu
oameni politiocoși. Cursul s-a bazat pe folosirea mai multor platforme educaționale în procesul de
predare-învățare: Kahoot!, Story bird (creare de povestiri cu ajutorul imaginilor), Bitly.com (scurtarea
linkurilor), Spreaker, Ideapitch.lv, Quik.gopro.com, playposit.com etc.
1. DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices”
Activitățile de tip ”Re-shaping school practices” sunt necesare, deoarece școala este o
organizaţie dinamică supusă presiunilor
din exterior, din mediul socio-economic
şi presiunilor din interiorul său, iar
pentru a răspunde adecvat acestor
presiuni şi pentru a avea creativitate,
şcoala trebuie să se adapteze la mediu,
să stabilească legături, conexiuni cu alte
organizaţii, să se dezvolte şi să permită
dezvoltarea membrilor săi. Racordarea
şcolii la modificările generate de
societate presupune o pregătire adecvată
a cadrelor dideactice, o reorganizare a
metodelor tradiționale de predareînvățare și introducerea unor practici
moderne care sunt racordate în cotidian.
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Elevii nu au nevoie decât de conexiune la internet și de telefoane mobile. Se înscriu pe platforma
Kahoot! și primesc un cod, apoi se înregistrează. Totul este afișat în timp real. Profesorul a pregătit
dinainte lecția în contul său Kahoot!. Totul se desfășoară sub forma unui test cu alegere simplă, duală
sau multiplă. Elevii privesc imagini, filmulețe, întrebări și răspund imediat. Feed-back-ul se realizează
prin intermediul aplicației care face un top 10 al elevilor care au răspuns corect și rapid. Alte aplicații,
site-uri folosite sunt: Story bird (creare de povestiri cu ajutorul imaginilor), Bitly.com (scurtarea
linkurilor), Spreaker, Ideapitch.lv, Quik.gopro.com, playposit.com

3. CUM a fost primită experiența de către elevi? Dar de către profesori / părinți?
Elevii au fost foarte încântați de folosirea platformelor educaționale. Le stimulează gândirea critică
și totul pare mult mai interesant, deoarece folosesc tehnologia în scop educațional. Profesorii au parte de
ore interactive, cu elevi implicați 100 %, în care învățare se realizează într-un mod creativ.

4. DE CE cred că activitatea pe care am făcut-o este interesantă și pentru alții?
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Activitățile realizate împreună cu elevii sunt interesante în primul rând pentru ei. Informația
ajunge la ei cu ajutorul tehnologiei și predarea se poate realiza interdisciplinar.
5. Aș mai dori să adaug ...
Recomand cu căldură experiența unui proiect Erasmus + de mobilitate pentru cadrele didactice,
atât pentru experiența cunoașterii unor oameni din diferite culturi, cât şi pentru descoperirea unor locuri
frumoase. Accesul la informație a fost posibil doar acestui curs. Nu cred că aș fi putut afla din alte surse
denumirile tuturor platformelor educaționale. Utilizarea lor âine de implicarea fiecărui cadru didactic și
de deschiderea lui spre nou.
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Care or Scare Challenges of Modern Technologies (Te
preocupă sau te sperie provocările tehnologiilor
moderne?)
Hudecz Adriana
Giuchici Minodora
Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timișoara

Rezumat
Program: Erasmus+
Actiune cheie 2: Cooperare, inovare si schimb de bune practici. Parteneriat strategic intre scoli
Titlul proiectului: Care or Scare - Challenges of Modern Technologies
Nr proiect 2016-1-DE03-KA219-022855_3
Durata:3 ani (1.09.2016-31.08.2019)
Beneficiari: elevii claselor a IX-a – a XII-a
Parteneri
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasium Huckelhoven-Germania (coordonator proiect)
IES 9 D’OCTUBRE-Spania
Koningin Wilhelmina College-Olanda
První soukromé jazykové gymnázium-Cehia
Liceo Scientifico Statale Albert Einstein –Italia
Koprululer Anadolu Lisesi-Turcia
Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu-Romania
Obiective:

•
•
•

Imbunatatirea competentelor lingvistice
Promovarea abilităților de comunicare si a tehnicilor de prezentare
Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de învățare pentru elevii din grupul tinta.
Utilizarea instrumentelor TIC pentru o mai bună integrare pe piața muncii
Creșterea nivelului de competențe cognitive și abilități de gândire în domenii ce tin de
activitatea de proiect
Incursiune în problemele etice, legate de noile tehnologii în special. Vom pune în aplicare, de
exemplu, in aceeași zi, în toate școlile partenere campania "O zi fără telefoane mobile“.

•
•
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Aceasta va demonstra în ce măsură tinerii noștri, dar, de asemenea, colegii noștri maturi sunt
dependenți de acest dispozitiv.
• Consolidarea prieteniilor de lungă durată între cât mai mulți elevi și profesori cu putință.
Luna
Activitati
Intalniri de
proiect
2016-2017: Mediul inconjurator
11/
Mediul inconjurator- Schimbari ale mediului si Romania
2016
modalitati de protejare a acestuia
Timisoara
-schimari climatice; -poluarea aerului, -tehnologii verzi
c

Apa si natura: ce tehnologii de planificare spatiala si Olanda
urbana se pot folosi? -apa; -urbanism; -protejarea Culemborg
mediului
1. DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices”

Prin participarea la Proiectul Erasmus+ "Care or Scare - Challenges of Modern Technologies" Nr
proiect 2016-1-DE03-KA219-022855_3 din Actiunea cheie 2: Cooperare, inovare si schimb de bune
practici. Parteneriat strategic intre scoli, am avut ocazia de a derula cateva proiecte inovatoare si creative
carea au imbinat cunostintele tehnologice cu viziunea copiilor despre apa si natura.
2. CUM am reușit / încercat? - descrieți activitățile
Elevii au vizitat Uzina de apa, Hidrocentarala si Ecluzele din Timisoara si au realizat o macheta
functionala care modeleaza producerea curentului electric pentru primul oras european iluminat stradal.
Aceste proiecte au fost prezentate de către echipa de proiect din Olanda la
Koningin Wilhelmina College-din Culemborg.

3. CUM a fost primită experiența de către elevi? Dar de către profesori / părinți?
Proiectele au fost foarte bine primite de ceilalti parteneri la intalnirea de la Culemborg din Olanda.
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4. DE CE cred că activitatea pe care am făcut-o este interesantă și pentru alții?
Schimbul de experienta a pus in valoare numeroase bune practici utilizate de partenerii celor sapte
tari in aceast proiect.
5. Aș mai dori să adaug ...
De-a lungul carierei de aproape 35 ani, am avut numeroase abordari ale diferitelor problematici:
Am integrat tabla Smart in lectia de fizica, am sustinut timp de 8 ani un simpozion international in
scoala noasta si mai nou incerc sa dezvolt spiritul creativ al elevilor prin realizarea de proiecte care
imbina teoria cu practica si cu noile tehnologii.

Minte sănătoasă în corp sănătos
Dincă Dorina
Benzar Valentina
Pașca Manuel
Școala Gimnazială Știuca
" Mens sana in corpore sano" - este un dicton ce ne călăuzește din timpuri străvechi, formula lui
Iuvenal devenind deviza educației fizice. Și este adevărat, o minte sănătoasă poate sta doar într-un corp
sănătos. Sănătatea însemnând alimentație
diversificată, fructe și legume proaspete și cât
mai multă mișcare în aer liber. Frumusețea
însăși derivă din sănătate din bunăstare
sufletească. Observăm că stressul, anxietatea,
depresia, dispar în mod miraculos după
activități desfășurate în natură, plimbări în aer
liber, excursii, activități după care ne simțim
mai optimiști, mai dornici de viață.
Cu toții știm cât de importantă este
menținerea unui echilibru între o minte
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sănătoasă și un corp sănătos, îndeplinirea necesităților fizice, fără antrenarea periodică a creierului, duce
treptat la eșecuri din toate punctele de vedere. Cel mai bine se poate observa acest lucru la elevii claselor
primare și gimnaziale la care orele de educație fizică sunt cele mai dorite.

În săptămâna 22- 26.05 2017, săptămâna dedicată activităților ”altfel”, ne-am propus să realizăm
cu copiii câteva activități în care să punem în practică ceea ce au învățat la clasă, și anume să realizeze
piramida alimentelor, în funcție de necesitatea lor, iar la
clasa pregătitoare un concurs cu cea mai frumoasă
salată de fructe.
În același timp s-au desfășurat și
competiții sportive pe terenul de sport al școlii.
Fiecare activitate a fost agreată de către copii,
aceștia fiind foarte entuziasmați deoarece puteau să
pună în practică ceea ce cunoșteau încă de la clasă. Cei
mici au adus o serie de legume și fructe cu care au
realizat tot felul de ornamente culinare, pe care, mai
apoi le-au devorat împreună. Elevii din clasa a VII-a au adus o serie de pliante publicitare, au decupat
diverse imagini cu produse alimentare , cu care mai apoi au realizat piramida alimentelor. Pe terenul de
sport s-au desfășurat întreceri sportive, aceștia fiind premiați pe la diverse competiții sportive la care au
participat.
Prin realizarea acestor activități s-a urmărit:
•
Formarea unor atitudini pozitive faţă de sănătatea lor şi a celor din
jur;
•
Dezvoltarea psiho- fizică corectă a şcolarilor și a elevilor din ciclul
ginmnazial;
•
Respectarea regulilor de igienă;
•
Grija pentru sănătatea proprie.
•
Exemplul dat celorlalţi copii;
Ca profesor de biologie, cred că orice activitate teoretică urmată de una
practică este un câștig pentru elev și o mare realizare pentru profesor.
Activitățile practice au menirea de a dezvolta abilitățile copiilor de a munci
în echipă și de a pune în practică cunoștințele lor teoretice. Câteva sfaturi
legate de menținerea unui echilibru între corp si minte pe care încercăm să le
implementăm elevilor la orele de curs dar și în cazul acestor activități practice sunt:
-

consumați cât mai multe fructe si legume(75%);
consumați proteine de natura vegetala dar și animală (25%);
consumați minim 2l de lichide zilnic evitând băuturile carbogazoase;
respirați aer proaspăt, bucurați-vă de natură, faceți mișcare, plimbați-vă cu bicicleta nu cu mașina;
gândirea pozitivă și remediile naturiste pot înlocui medicamentele;
delectați-vă mintea cu cititul unei cărți sau cu vizionarea unor documentare științifice difuzate la
televizor sau orice activitate din care puteți învăța ceva nou și interesant;
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încercați să ”pierdeți” timpul desfășurând orice activitate în aer liber nu pe facebook sau telefonul
mobil, comunicarea cu oamenii, este o bună hrană pentru minte.
- exercițiile fizice și sportul, cel mai garantat rezultat pentru un corp sănătos! Dansul, gimnastica,
fotbalul, tenisul, înotul, joggingul sau orice activitate în aer liber nu în casă în fața jocurilor pe
calculator.
Și nu uita! TU trebuie să ai grijă de sănătatea ta fizică pentru a-ți asigura o sănătate mentală și
spirituală.
-

BIBLIOGRAFIE
•
•

Managementul proiectelor pedagogice- Ghid metodologic, Ed.didactică şi pedagogică,
R.A.,Bucureşti, 2005;
Site-uri educaţionale postate pe internet

Erasmus+ Skillful European Teacher - Riga, Letonia
Pribeanu Daniela
Bătăniaț Adelina
Barta Miana
Colegiul Național Bănățean Timișoara
În luna ianuarie a acestui an, am avut deosebita ocazie, cu ajutorul proiectului Erasmus-Skillful
European Teacher, inițiat în Colegiul Național Bănățean, să vizităm frumoasa capitală a Letoniei, Riga.
Acest proiect a fost privit cu interes de către profesorii școlii, o parte din ei implicați cu entuziasm
în acestă activitate, împărtășind experiențele dobândite în diferite zone ale Europei atât colegilor, cât și
elevilor.
Participarea la acest proiect ne-a oferit
oportunitatea de a dobândi cunoștințe noi, de
a ne forma noi viziuni asupra strategiilor
didactice, de a avea acces la noi materiale
didactice, de a aplica și îmbina o serie de
metode moderne de predare-învățare. Cu alte
cuvinte, proiectul a constituit o sursă de
inspirație, diversitate și inovație în ceea ce
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privește dezvoltarea cadrelor didactice și a procesului de instructiv-educativ.

Atmosfera creată de gazdele noastre în cele cinci zile de curs a fost una prielnică, caldă,
prietenoasă, dar și inspirațională pentru noi experiențe de învățare, dar și de comunicare interculturală.
Cursurile au surprins teme și probleme de larg interes, precum diversitatea lingvistică, studii
interculturale, utilizarea mijloacelor tehnologice de comunicare și informare, integrarea elevilor cu nevoi
speciale, educația non-formală. Toate aceste aspecte au fost raportate la învățământul românesc, dar mai
ales la cel letonian, aflând procentul de implicare al factorilor externi în învățământul letonian și putând
împărtăși cu celelalte cadre didactice diverse experiențe educaționale.
Cunoștințele dobândite pe parcursul proiectului au fost întregite și de scurte secvențe istorice.
Orașul Riga ne-a dezvăluit zilnic prin impunătoarele clădiri, câte puțin din trecutul său. Riga este
cunoscută prin frumusețea arhitecturii. De pe malul râului Daugava sau de pe podurile construite peste
acest râu, se zăresc atât case vechi, cât și construcții noi și moderne.
Nu poți a nu observa Turnul Televiziunii, Biblioteca Națională, Muzeul Art Nouveau, Casa
Pisicilor Negre (simbol al orașului), Biserica luterană Sf. Ioan sau Biserica Ortodoxă.
Cu siguranță cea mai frumoasă parte a fiecărui oraș este cea veche, cu clădiri și drumuri încărcate
de istorii, povești și legende. Tocmai acestă parte ne-a impresionat și pe noi, descoperind mai apoi că
Old Riga este cea mai impresionantă zonă a orașului și a fost inclus de către UNESCO în patrimoniul
mondial. Centrul vechi este plin de cladiri construite intr-un stil aparte, case mici si frumoase, cu străzi
înguste și pavate cu piatră cubică. Aici se află și primăria orașului. Orașul este supranumit „Parisul
Nordului”, datorită arhitecturii clădirilor, multe dintre ele construite în stilul Art Nouveau.

Participarea la un astfel de proiect european ne-a lărgit orizonturile educaționale și ne-a oferit și
posibilitatea de a ne raporta la tendințele europene în domeniul educației. Diversitatea este, astfel,
esențială și extrem de utilă, atât în dezvoltarea și perfecționarea cadrelor didactice, cât și în procesul de
predare-învățare, unde obiectivul principal este elevul.
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Importanţa familiei în educaţie
Burai Gabriela
Scoala Gimnazială nr. 30, Timişoara
Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de
educaţia omului.
O mare parte dintre cunoştinţele elementare elevul le datorează educaţiei primite în familie.
Familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. În societatea românească, suntem
familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă și familia poligamă.
În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii: bunicii participă din ce in ce mai puţin la
educaţia nepoţilor, apare migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor.
Crescând posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările
culturale şi sportive, mentalitatea familiei se schimbă. Nivelul de trai obligă ambii părinţi să aibe cel
puţin un loc de muncă. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este încredinţată
altor persoane sau instituţii sociale. În cazul în care unul dintre părinţi este șomer, problema majoră este
asigurarea celor necesare pentru un trai modest.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere:
1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizica a copiilor. Un regim raţional de viata nu poate avea
decât urmari pozitive asupra dezvoltării sale fizice. Familia formează copilului primele deprinderi de
igienă personală şi socială şi îl obisnuieşte să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru
bunastarea organismului.
2. Dezvoltarea intelectuală. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia
vocabularului şi corectitudinea exprimarii copilului depind de munca depusă de părinţi în această
direcţie.
3. Educaţia morală a copiilor. În familie se formează cele mai importante deprinderi de
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţă în vorbire şi atitudini, ordinea,
cumpătarea. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult; părintele este un exemplu
pentru copil.
4. Familia contribuie şi la educatia estetica a copilului. Părinţii sunt cei care realizează contactul
copilului cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială (traditii, obiceiuri stravechi etc.) Mijloacele mass-media
si in mod special televiziunea, exercită o influenţă puternică asupra educaţiei estetice, atat pozitivă cat si
negativă.
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Violenţa în şcoală
Roman Adina Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 30, Timişoara
Violenţa este o problemă care îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult în societate, iar de
câţiva ani şi în şcoală.
Există un nivel de indisciplină inerent în şcoli, ca rezultat al faptului că elevii sunt la o vârstă la
care sunt tentaţi să treacă peste reguli, iar această indisciplină poate duce la un comportament violent.
Lipsa modelelor sociale, mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi indisciplină pot influenţa
comportamentul elevilor, aceştia putând fi tentaţi să imite acţiunile văzute la televizor. Societatea
românească trece printr-o criză din punctul de vedere al valorilor sociale. Violenţa este din păcate pentru
mijloacele de informare în masă o afacere rentabilă, iar formele dramatizării şi exagerării atrage
publicitatea dorită, rating-ul. În mass-media se pune accentul pe ideea că nu este nevoie să ai multă
şcoală pentru a avea succes în viaţă şi că succesul se măsoară în primul rând prin bani. Aceste modele
sunt perpetuate şi în familie, şi pe stradă, iar şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea elevilor în
condiţiile în care toate celelalte surse de informare spun contrariul.
Agresiunile întâlnite în şcoală sunt injuriile, jignirile, îmbrâncelile, intimidările, vulgarităţile.
Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni fizice. Altă
problemă este aceea a taxelor de protecţie cerute de elevii mai mari sau de persoane din afara şcolii.
Elevii nu discută cu profesorii şi preferă să-şi rezolve singuri conflictele ce apar între ei, fără implicarea
cadrelor didactice, dar simt nevoia unor ore în care să discute despre problema conflictului, metode şi
tehnici de negociere a conflictelor sau despre consecinţele comportamentului violent. Este necesară
prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu profesorii, dar se
face simţită şi necesitatea educării părinţilor, mai ales că unele conflicte au fost escaladate tocmai prin
implicarea acestora, ajungându-se la ameninţări cu moartea şi bătăi în plină stradă.
Situaţia devine problematică atunci când aceste incidente se repetă foarte des, fie când violenţa
este foarte puternică sau se manifestă asupra profesorilor. Sunt necesare măsuri pentru întărirea
securităţii, respectiv angajarea unor firme de pază şi o mai bună colaborare cu poliţia, instalarea unor
sisteme de supraveghere video în curtea şi holurile şcolii.
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În această problematică este vorba de răspunderea cetăţenilor, adolescenţi şi adulţi deopotrivă. O
importanţă deosebită o are întrebarea pedagogică, cum pot învăţa copiii şi adulţii să-şi recunoască
răspunderea de a avea o atitudine clară faţă de violenţă, să exerseze forme paşnice de a stinge conflicte,
să îndepărteze violenţa din drumul lor şi să reacţioneze împotriva violenţei. Rolul prevenţiei
violenţei:întărirea personalităţii, toleranţă, promovarea creativităţii şi sprijinirea dezvoltării individuale.
Succesul şcolar poate ajuta la clădirea aprecierii personale. Dacă un elev cunoaşte eşecul la şcoală,
trebuie să-l convingem că el este valoros pentru societate şi pentru noi. Astfel îi vom întări
personalitatea. Înţelegerea, abnegaţie şi model, o relaţie optimă profesor-elev cântăresc mai mult decât
pedeapsa. Şcoala trebuie să dea posibilitatea elevilor să înţeleagă relaţiile sociale şi să-i pregătească să
fie responsabili, să se poată descurca într-o societate a vitezei.
Există consens în părerea că cea mai mare parte a potenţialului de agresiune şi violenţă care apare
în şcoală este „importat”. Dar este sigur că există şi factori şcolari care duc la violenţă, începând cu
relaţia profesor-elev şi climatul social până la metodele de predare, evaluare, eşec, izolare. Atitudinea
violentă a unor elevi are cauze atât externe cât şi interne. Cauzele externe ocupă un loc uriaş de mare:
climatul educativ restrictiv din familie, alăturarea la grupuri agresive şi consumul regulat de filme cu
violenţă. Elevii care trăiesc în astfel de mediu se comportă agresiv la şcoală.
Un proces de învăţământ eficient presupune prezenţa unui angajament al educatorilor pentru
apărarea demnităţii umane şi a democraţiei. În procesul de instruire accentul cade pe rolul răspunderii
personale. Nu trebuie promovată atitudinea de a tolera violenţa (în cazul bătăilor din curtea şcolii, sau în
clasă), ci de a lua atitudine, după posibilităţi, împotriva violenţei.
BIBLIOGRAFIE
•

Sălăvăstru, Dorina, Violenţa în mediul şcolar în Violenţa. Aspecte sociale, volum coordonat de
Gilles Ferreol, Adrian Neculau, Polirom, Iaşi, 2003

Studiu de caz: ”managementul violenței”
Dumbrava Celina
Scoala Gimnaziala Nr.30 Timisoara
NUME :N.S.
DATA NASTERII: 2009
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LOCUL NASTERII : TIMISOARA
DOMICILIU: LOCALITATEA MOSNITA NOUA, JUD. TIMIS
CLASA I
SCOALA GIMNAZIALA NR.30 TIMISOARA
Familia
Tatal: N.E -IT-IST
Mama:N.C. - EXPERT CONTABIL
-singur la parinti
Parintii locuiesc impreuna cu copilul. Atmosfera familiala este deseori tensionata, . Tatal este o
persoana foarte calma si calculata. Mama are un caracter coleric.
Starea de sanatate: elevul nu este inregistrat in evidentele medicului de familie cu vreo boala
cronica .
Elevul este o fire colerica , este intr-un conflict permanent cu colegii.Jignitul colegilor si joaca
sunt ocupatiile lui prioritare
Colectivul clasei este format din 27 elevi , in urma evaluarii initiale 23 elevi au dobandit calificativ
FB, 2 elevi – calificativ B, 2 elevi –calificativ S. Dintre cei doi elevi cu calificativ B, unul este elevul
studtiat, care dadea dovada si de un comportament refractar la tot ce insemna activitate didactica si o
mare neincredere in fortele proprii .
Primul demers a fost acela de a ma apropia de baiat, de a-i castiga increderea.
Totul a fost bazat pe o interventie directa de tip joc .
interventie de tip joc
obiectiv urmarit
-alegerea prietenului preferat
socializarea cu colegii
-cererea iertarii atunci cand a lovit pe cineva din
greseala sau intentionat
-impacarea cu un coleg cu care s-a certat
-desenarea la tabla in timpul pauzelor
familiarizarea cu scrierea la tabla
-realizarea de desene
invatarea culorilor prin asociere(verde ca iarba,
albastru ca cerul, etc.)
citirea de povesti, povestirea dupa imagini, indreptarea comportamentelor violente
dramatizarea,
discutii
despre
diferite
comportamente întalnite în povesti
sarcinile si regulile clasei

jocuri in aer liber

responsabilizarea , creare unui cadru optim pentru
dobandirea increderii in sine, a respectului de sine
posibilitatea de a se afirma prin aptitudini sportive
,pentru castigarea respectului colegilor
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Pasul urmator a fost reprezentat de discutiile purtate cu mama , pentru a afla daca elevului ii place
la scoala, daca vine cu placere sau obligat la scoala, daca vorbeste acasa despre ceea ce se petrece in
clasa.
Mama a cooperat intotdeauna, sprijinindu-l pe baiat, ajutandu-l la teme, impulsionandu-l sa
participe alaturi de colegi la activitati scolare si extrascolare, acordandu-i din ce in ce mai multa atentie
acasa .
Fiecare comportament violent a fost urmat de o discutie invatator –elev –mama.
Colaborarea cu mama nu a dat rezultate, deoarece Stefan nu tine cont de sfaturile si parerile
acesteia. De asemenea colaborarea a vizat si urmarirea comportamentului de acasa
.In urma repetatelor agresiuni fizice si verbale asupra colegilor , am considerat ca este necesara o
intalnire si cu conducerea scolii. Astfel d-na director a purtat o discutie cu parintii,urmand ca acestia sa
consulte un psiholog scolar.
Am întocmit un pentru el un plan de interventie personalizat, care a vizat atat procesele cognitive,
cat si pe cele afective.

Fabrica de vise
Popa Daniela
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Studiu de caz

FABRICA DE VISE

Propus și implementat de:
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara
Perioada
și
locul de Noiembrie-decembrie 2016
implementare
Participanți:
20 elevi ai Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, Timișoara, sala
festivă, cabinet psiho, sală de clasă
Staff-ul implicat:
Prof. Daniela Popa
De ce sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices” la Colegiul Tehnic Ion
I.C. Brătianu, Timișoara?
Un grup de elevi ai Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu din Timișoara constată necesitatea
activării schimbării pozitive printre camarazii expuși tentației consumului de substanțe interzise prin
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lege. Elevii realizează un film cu tematica consumului de substanțe interzise, pentru expunerea
consecințelor, în scopul prevenirii practicilor nesănătoase și dăunătoare, al integrării în mediul școlar și
social. Beneficiarii activităților propuse de grupul de elevi sunt tinerii fără motivație, fără încredere de
sine, cu risc major de marginalizare și neapartenență la comunitate.
Prin implicarea în realizarea acestui film, am încurajat atât practici noi pentru a oferi motivație
elevilor pentru alegeri corecte cât și dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților interpersonale și personale
ale acestora, pentru urmarea unei eventuale cariere în domeniul asistenței sociale sau a cinematografiei /
teatrului.
În plus, elevii și-au dezvoltat inteligența emoțională și socială prin asumarea prin joc de rol
empatic a cadrului personalității tânărului expus consumului, evoluând astfel în nivelul de cunoaștere de
sine.

Foto: Asumarea rolurilor prin empatie
CUM am reușit?
Am respectat pași prevăzuți în planificarea prealabilă:
1. Recrutarea voluntarilor pentru realizarea filmului: pe de o parte, elevi cu experiență în activități
de voluntariat antidrog, cu o foarte bună situație la învățătură, pe de altă parte, elevi fără motivație, fără
încredere de sine, fără rezultate în învățare.
2. Brainstorming pentru scenariul filmului: fiecare din cei 20 de elevi ia cuvantul, se prezintă, le
expun celorlalți convingerile în legătură cu subiectul, atitudinile personale referitor la transmiterea
mesajului. Discutiile sunt interactive, elevii pun întrebări cu usurință, pun împreună ideile: construiesc
scenariul filmului, personajele, găsesc procedee vizuale pentru transmiterea mesajului filmului, stabilesc
locatiile si programul de filmare, recuzita.
3. Turnajul filmului.
Pe parcursul derulării activităților au fost dezvoltate abilități personale și interpersonale, cu
precădere gândirea critică: elevii au fost în situația de a imagina cea mai bună modalitate de a descrie o
experiență prin film, de a transpune în scenariul filmului cazurile întâlnite, de a-și pune întrebări cu
privire la cea mai bună modalitate de abordare a subiectului din punct de vedere imagistic și tehnic,
DE-SCHOOLING IN SCHOOL: Re-shaping school practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning
2015 -1-RO01-KA201-015049
The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

73

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

astfel încat transmiterea mesajului filmului să fie pe deplin asigurată. S-au autoevaluat, și-au motivat
colegii realizatori, au găsit căi de comunicare eficiente cu colegii de platou, și-au reconsiderat atitudinea
și comportamentul pentru comunicarea eficientă și integrarea în grup, stimulându-se învățarea prin și
pentru dobândirea de competențe noi. Și-au dezvoltat noi abilități de negociere și creșterea rezilienței.

Impactul activității asupra elevilor participanți, părinților și profesorilor
Elevii au vazut în realizarea filmului un spațiu personal de desfășurare a creativității și libertății
de exprimare, au dobândit încredere în ei, au învățat unii de la alții. Profesorii și părinții au vizionat
filmul și au apreciat demersul lor de inițiere a schimbării pozitive.

Ce am învățat din această activitate? Elevii s-au autoevaluat, s-au comparat cu colegii, au
învățat că fiecare poate fi valorizat în orice context. Pentru profesorul coordonator, experiența a fost
echivalentă cu a elevilor: creativitate, învățare, autoevaluare.
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Vizita la Penitenciar
Grecu Cristina-Adelina
Liceul Teoretic ,,Vlad Țepeș”
1. DE CE sunt necesare activități de tip ”Re-shaping school practices”
Maria Montessori oferea următorul sfat profesorilor “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea
de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea
lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”. Pornind de la această afirmație putem să spunem faptul că
educația curriculară realizată de programele de învățământ trebuie dublată și întărită prin educația
extracurriculară. Scopul activităților extrașcolare este antrenarea elevilor în activități cât mai variate și
bogate în conținut pentru a le descoperi talentele, a le dezvoltata aptitudinile sociale, de a cultiva
interesul pentru activități culturale și de a facilita o viitoare integrare pe piața muncii. În cadrul
activităților extrașcolare elevii învață să foloseasca diferite surse informative, să sistematizeze
informații, învățând astfel conceptual ,,de a învăța”. Datorită faptului că elevii participă de bună voie în
cadrul acestor activități, aceștia se supun mai ușor regulilor, își asumă astfel responsabilități și se
autodisciplinează.
2. CUM am reușit / încercat?
În cadrul ,,Săptămânii Altfel” am organizat o vizită cu elevii claselor a IX-a și a X-a la
Penitenciarul Timișoara. Vizita s-a realizat cu ajutorul profesoarei de psihologie, elevii fiind însoțiți de
profesorii diriginți și de profesoara de psihologie.
Activitatea a durat două ore, timp în care elevii au putut să viziteze toată clădirea, fiind însoțiți de
către un reprezentant al penitenciarului care le-a oferit diverse explicații. Încă de la bun început elevilor
li s-au explicat foarte clar regulile, aceștia fiind obligați să își lase toate bunurile la poarta
penitenciarului. Elevii au avut posibilitatea de a vedea diversele ateliere în care lucrau deținuții, au văzut
celulele deținuților, precum și școala care se află în cadrul penitenciarului. Punctul culminant al
activității a fost discursurile a trei deținuți, aceștia povestindu-le elevilor motivul pentru care ei se aflau
în penitenciar. Toți cei trei deținuți erau închiși pentru consum și trafic de droguri, iar povestea lor cu
drogurile începea în liceu, la vârsta la care erau elevii participanți la această activitatea. Deținuții au
povestit despre impactul pe care îl are închisoarea asupra lor și. despre cum familiile lor au fost afectate.
Elevii au putut să interacționeze cu deținuții fiind liberi să le adreseze întrebări acestora. La sfârșitul
vizitei reprezentantul penitenciarului i-a lămurit pe elevi desprecum cum pot să obțină o carieră în cadrul
,,Administrației Naționale a Penitenciarelor”.
3. CUM a fost primită experiența de către elevi? Dar de către profesori / părinți?
Elevii au participat cu entuziam la această activitate,o parte dintre ei menționând că speră să fie
prima și ultima data când vor avea acces într-un penitenciar. Elevii și-au demonstratul entuziasmul și
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curiozitatea prin multitudinea de întrebări pe care le-au adresat deținuților. Pe tot parcursul vizitei elevii
și-au arătat curiozitatea despre modul cum se desfășoară o zi normală din viața unui deținut, precum și
întrebări despre modul în care deținuții urmeaza cursurile unei școli, precum și care sunt diferențele între
sistemul lor de învățământ și sistemul pe care deținuții îl urmează. O parte dintre elevi au manifestat
dorința de a urma o carieră în cadrul unui penitenciar, realizând ulterior cercetări în particular despre
admiterea în cadrul ,,Academiei de Poliție”.
O parte dintre părinți au fost deschiși față de o astfel de activitate, îndemându-și copii să participe,
în timp ce o altă parte dintre părinți nu a înțeles această activitate, considerând că vârsta copiilor este
prea mica pentru participarea la o astfel de activitate.
4. DE CE cred că activitatea pe care am făcut-o este interesantă și pentru alții?
În primul rând țin să specific faptul că eu consider că o astfel de activitate se adresează strict
nivelului liceal, elevii de gimnaziu nefiind maturi emotional să conștientizeze situația deținuților. În
opinia mea, această activitate îi face pe elevi să constientizeze mai bine pericolul drogurilor și a
violenței în viață. În ajută să înțeleagă faptul că orice acțiune are și o consecință. Întîlnirea cu deținuții,
care erau doar cu cîțiva ani mai în vîrsta decât ei, i-a tulburat pe majoritatea, fiind o foarte bună
campanie anti-drog.

Instituționalizarea minorilor cu tulburări
comportamentale. Aspecte ale reeducării și reintegrării
Petrea Ionel
Liceul Teoretic „Traian Vuia” Faget

Lucrarea si-a propus sa raspunda, chiar daca nu suficient de bine, la intrebarea fundamentala ce s-a
impus cu putere in toate societatile actuale, indiferent de tipul si structura lor: ce se intampla cu copiii
nostri ?
Societatea contemporana, aflata sub semnul socului viitorului, se caracterizeaza printr-o tranzienta
permanenta care implica o adaptare continua la situatiile nou create si genereaza, cu o forta crescanda,
importante categorii ale exclusilor: someri, saraci, imigranti, scolarizati precar, delincventi, handicapati,
izolati.
Contemporaneitatea, prin parametrii ei tehnici si sociali - urbanizare, calificare, specializare,
somaj, dezvoltare educationala, industrializare, devianta, etc. - este implicata in aparitia fenomenelor de
"criza morala", cunoscand, in acelasi timp, o serie de progrese pe plan economic si tehnic. Asistam
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astazi la politizarea miscarii tineretului in intreaga lume, la miscari social-protestatare si la procese
dezadaptative in adolescents. Apar apoi schimbari globale in "datele" esentiale ale omului, idealuri,
motivatii, atitudini, convingeri.
S-a constatat ca in societati si tari cu sisteme socio-economic dintre cele mai diferite pot sa apara
devieri caracteriale, o crestere marcanta a numarului de inadaptati social - toate acestea generate de
fenomene specifice timpului pe care il traversam.
Factorii care determina devieri, aberatii la copii, de multe ori nesesizate decat la adolescenti, ori
rabufnind la tineri, se inscriu intr-un camp de studiu ce implica specialist din medicina, psihologie,
sociologiejuristprudenta, etc., in abordarea complexa a deviantel, a tulburarilor de comportament,
facandu-si loc termeni ca: educare, reeducare, socializare, compensare, etc, indiferent daca pentru
aceasta concurs medicul, familia, scoala, psihologul, pedagogul ori sociologul. Acesta este motivul
pentru care am ales drept subiect al lucrarii problematica delincventei juvenile.
Am incercat, fara a avea pretentia infailibilitatii, sa schitez un tablou al acestui fenomen, pregnant
in societatea contemporana, completandu-1 cu unele propuneri privind educarea si integrarea scolara si
sociala a acestor copii. Nu mi-am propus sa impun solutii definitive si unice, ci am incercat o
sistematizare, o abordare de ansamblu a problematicii comportamentului deviant si a delincventei
juvenile - ca subcategorie aparte in cadrul formelor generale de comportament deviant și a formelor care
le îmbracă acest fenomen intr-o societate marcată de anomie, cum este societatea romănescă
contemporană.
Astfel, ca fenomen deviant, delicvența juvenilă se va conforma definiției tradiționale a devianței,
care din punct de vedere sociologic, se bazează pe trei puncte:
Devianță este un comportament social care se îndepărteză de la normele sociale convenționale;
Devianța devine recunoscută în contextual instituțiilor sociale care reflecta structura puterii, rasa,
relațiile dintre clasele sociale;
• Devianța implica un proces de etichetare social.
Dacă în mod usual putem gândi devianța ca un comportament neconvențional din punct de vedere
psihologic, această definiție inadecvată – cel mai extraordinar comportament depinzând de contextual in
care s-a manifestat. Plecând de la acestă constatare, nici o abordare a priblematicii devierilor de
coportament la copii și tineri nu ar trebui ruptă de condițiile concrete pe care le conferă societatea în care
aceștia trăiesc, se dezvoltă și se formeză. De aici și întrebările pe care am încercat să le conturez în
lucrarea de față: este oare oportună și corectă instituționalizarea, privarea de libertate și în ultima
instanță, este corecta margnalizarea pe care societatea o impune conștient sau nu acestor copii?

•
•

Trăind intr-o societate aflată într-o plină schimbare – zguduită de undele de șoc provocate de
trecerea la economia de piață, de dispariția valorilor și reperelor morale care prezintă grave simtome ale
unei societăți anomice, recrudescența delicvenței juvenile fiind poate cel mai grav dintre acestea, nu se
poate să nu remarcăm legătura intrisecă dintre acest fenomen și starea societății – legătura dintre
simptom și boală.
Delicvența, în special delicvența juvenilă este un produs al societății și reprezintă, totodată, una
din speciile fenomenului de devianță socială cu mari implicări negative pentru individ și colectivitate.
Pornind de la o serie de cercetări existente, realizând propriile cercetari și încercând să raportez și să le
integrez în ansamblu de date obținute prin alte studii efectuate în țara noastră sau în alte țări, am dorit să
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subliniez faptul că, pentru optimizarea măsurilor profilactice și de reeducare, studierea fenomenului
delicvențional trebuie să aibă un caracter multi și interdisciplinar.
Problema raportului dintre normal, normalitate si comportamentui deviant, acopera o arie de
dezvoltare prea vasta pentru a fi epuizata doar in paginile acestei lucrari, care reprezinta doar o incercare
timida de a patrunde in lumea delincventei, existand speranta ca in viitor sa putem desfa^ura o cercetare
mai ampla asupra acestui fenomen, care tinde sa devina un adevarat flagel in societatea romaneasca,
marcata de momente de criza ca : somajul, competitia brutala, salarii incompatibile cu un nivel de trai
decent.
Aceasta lucrare incearca sa se faca utila tuturor acelora care se intereseaza de problemele
profilaxiei delincventei juvenile si de reeducare a tinerilor cu tulburari de comportament, prin
prezentarca sintetica a celor mai semnificative aspecte ale etiologiei delincventei juvenile precum si a
principalelor modalitati de manifestare a acesteia in societate, dorind sa atrag atentia asupra necesitatii
masurilor profilactice si de incetare a marginalizarii acestor categorii de tineri, de impingere a lor spre
subculturi deviante, care comporta "un conformism, adeseori mai constrangator decat eel al vietii
normale", conformism care conduce spre derapajul iremediabil si fara speranta.
Societatea trebuie sa inteleaga ca detine toate parghiile necesare impiedicarii derapajului tinerilor,
oferindu-le un model cultural al comportamentului si dezvoltandu-le capacitatea de a disceme intre
conduite permise si prohibite, intre obiective legitime si ilegitime, intre norme si valori dezirabile si
indezirabile social.
Pomind de la aceasta, se impune cu necesitate perfectionarea procesului de specializare, atenuarea
carentelor aparute pe parcursul derularii acestuia si constientizarea faptului ca socializarea trebuie sa
reprezinte cu adevarat "acea parte a influentei complete a mediului, care aduce individul la participarea
la viata sociala, il invata cum sa se comporte conform normelor in vigoare, il invata sa inteleaga cultura,
il face capabil sa se intretina si sa indeplineasca anumite roluri sociale."
Scopul principal al cercetarii problematicii delincventei juvenile 1-a reprezentat evidenterea
cauzelor si a conditiilor care genereaza si favorizeaza comportamentui infractional al minorilor,
identificarea factorilor obiectivi si subiectivi care produc delicventa atat ca fenomen de grup, cat si ca
manifestare specifics a conduitei individuale, ca si analiza eficacitatii procesului de resocializare si
recuperare morala a delincventilor minori intemati in scolile de profil.
Prin analiza acestei specificitati, in functie de evidentierea principalelor mecanisme educative si de
control social al comportamentului juvenil care actioneaza in societatea noastra, este posibila elaborarea
unui program de masuri care vizeaza, pe de-o parte, prevenirea incalcarii legii de catre tineri, iar pe de
alta parte, evitarea reiterarii unor fapte penale si optimizarea procesului de integrare sociala a acestora.
Factori frenatori ai procesului de reeducare si resocializare a minorilor intemati in scolile
speciale
Desi modalitatile de stimulare si formare la elevi a deprinderilor pozitive sunt multiple iar
rezultatui obtinut conduce, in mare parte, la aprecierea ca scopurile principale ale procesului de
resocializare si recuperare sunt atinse, nu putem sa nu remarcam aparitia pe parcursul acestui proces a
unor factori frenatori inevitabili atunci cand este vorba despre copii cu tulburari comportamentale.
1. Fluctuatia elevilor si exigentele continuitatii procesului de resocializare
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Din analiza prevederilor normative ale actualei legislatii privind regimul sanctionarii si ocrotirii
minorilor rezulta ca neconstientizarea consecintelor comiterii unei actiuni delicvente il absolva pe minor
de raspundere penala, acestia avand o varsta prea frageda pentru a pune faptele comise pe seama
responsabilitatii lor. Masura intemarii intr-o scoala specials de reeducare este aplicabila si unor minori
care, anterior, au urmat cursuri speciale in scolile de neuro-psihiatrie sau de deficient mental,
repartizarea lor la una din scolile de reeducare fiind determinata de savarsirea unor fapte, antisociale,
carora li s-a acordat "girul" lipsei de discemamant si al starii de iresponsabilitate penala. Ineficienta
comisiilor de triere face ca deseori iresponsabilitatea sa fie identificata cu lipsa de discemamant ceea ce
poate duce la intemarea unor elevi -"problemă", asupra carora regimul de resocializare existent nu are
nici o influență.
Aceeași problemă se ridică in legatură cu cazurile de minori recidivist, ale caror fapte si conduite
in scoala justifies, mai degraba, intemarea lor intr-un centru de reeducare din subordinea Ministerului de
Interne, regimul relativ tolerant din celelalte scoli de reeducare nereprezentand o solutie pentru aceasta
categorie de minori.
2. Problema "asocierilor diferentiale"in fcolile de reeducare
Implicand o relativa standardizare si uniformizare sociala si, implicit, limitarea creativitatii,
procesul de resocializare se desfasoara dupa exigente eteronorme, care impiedica adeseori pe minor sa
actioneze conform propriilor convingeri si aspirati. Venind din medii diferite si avand experiente extrem
de diferite, minorii se "asociaza" in cadrul colectivelor nu atat in functie de cerintele procesului
instmctiv-educativ, ci de simpatii si afinitati proprii, de multe ori aceasta asociere creand adevarate
grupuri de influents, cu consecinte extrem de neplacute asupra climatului scolar.
3. Comportamentui de evaziune a minorilor internați
Comportamentui de evaziune a minorilor intemati reprezinta o problema inca nesolutionata in
majoritatea institutiilor de resocializare a minorilor, problems ale carei efecte se resimt atat in plan
organizational - prin perturbarea procesului de resocializare cat si in plan social -prin posibila reiterare a
comportamentului delincvent.
Fara a avea pretentia unei ierarhizari putem enumera principalele cauze care-i determina pe minori
sa fuga din scoala de reeducare, ca fiind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evaziunea dintr-un mediu inchis;
perceperea intemarii in scoala ca o pedeapsa prea aspra in raport cu faptele comise;
conflictui existent intre conditile de libertate si nesupraveghere ale mediului familial si
conditiile mediului de resocializare;
conflicte generate de neacceptare a minorului in grupurile formale si informale din
interiorul scolii;
tensiuni si conflicte intre minorii intemati;
probleme familiale;
incapacitatea de adaptare la exigentele mediului de resocializare, datorita unor cauze psihopatologice;
tendinta de imitatie a conduitei celorlalti.
Sarcinile, educationale si de influentare psihologica ale cadrelor din scolile de reeducare
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Sarcini deosebit de importante si de mare raspundere revin, desigur, cadrelor profesori, educatori,
pedagogi, psihologi, asistenti sociali, maistri, etc. - care activeaza in cadrul institutiilor specializate, ei
trebuind sa adopte un stil instructional si relational -educativ adecvat "cerintelor" specifice ale
contextului in care se desfasoara activitatea reeducativa si, totodata, eficient in raport cu "comanda
sociala" referitoare la obiectivele majore ale acestui tip de actiuni sociale.
Spre deosebire de alte institutii educative, in cadrul scolilor de reeducare trebuie sa fie mai mult
prezente actiunile de influentare psihologica, cum ar fi diferitele forme de terapie psihologica.
Reintegrarea minorilor fost delincventi in contextui si structurile actvitatii sociale normale depinde
atat de achizitiile psiho-comportamentale realizate pe parcursul procesului de reeducare si resocializare
dar si de modul in care sunt primiti de cafe ceilalti membri ai grupurilor sociale in care reintra acestia modul in care sunt tratati, integrati, etc.
Implicand eel putin trei aspecte specifice - relatie: de comunicare, sociala si interpersonala raporturile educationale intre minorii intemati si personalul cu sarcini de educate, supraveghere si
control al comportamentului, se refera la schimburile care intervin intre cei doi termeni ai raportului
educator - educat, care trebuie sa se finalizeze in efecte formative inregistrate mai ales la nivelul
elevilor, fara a exclude personalitatea cadrelor de resocializare.
Actul educational are ca scop transmiterea si asimilarea de cunostinte si deprinderi pozitive, pentru
dezvoltarea personalitatii si stimularea participarii sociale a elevilor.
Cadrele din scolile de reeducare si resocializare trebuie sa posede aptitudini particulare, sa aiba
capacitatea de a intelege sarcinile care li se cer, sa Ie faca placere sa actioneze in acest domeniu, sa aiba
popularitate si sa se bucure de prestigiu atat in randul elevilor cat si al colegilor.
Actui educational se realizeaza prin efortui unei intregi echipe formate din: profesor, educator,
maistru instructor, psiholog, asistent social.
Accentui in munca de reeducare se pune, mai mult decat in scolile normale, pe munca in echipa a
cadrelor. O influenta deosebita o prezinta, pentru actui educational, nu numai relatia cadrelor de
resocializare cu elevii dar si raporturile intretinute cu colegii, cu organele de conducere, de amploarea si
eforturile fiecaruia. În procesul de resocializare nu sunt permise "scurtcircuitari", discontinuitati sau
relatii conflictuale intre membrii personalului. Acolo unde nu exista imitate de vederi intre director, de
pilda, si cadre didactice sau educatori, existand in schimb frictiuni sau conflicte deschise, procesul de
resocializarc apare compromis. Relatia cadrelor didactice sau a educatorilor nu este numai o relatie
"intre generatii" ci o relatie care implies cunoasterea, aprecierea si evaluarea in ambele sensuri, orice
gest al educatorului fiind inregistrat, comentat si valorizat, pozitiv sau negativ, de catre minorul intemat.
Cadrele didactice beneficiaza de experienta in acest domeniu, de pregatre si competent deosebita,
ei organizeaza teme educative in domeniul educatiei moral cetatenesti, patriotice, sanitare, generalteoretice, urmarind evitarea stereotipiei si; standardizarii.
Educatorii asigura, in cea mai mare parte, realizarea programului educativ si cultural-artistic in
randul minorilor intemati.
Maistrii instructori
din școlile
aptitudinilor tehnice ale minorilor.

de

reeducare

asigură

profesionalizarea si dezvoltarea
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Asistenții sociali contribute, în cea mai mare masură, la indeplinirea sarcinilor cu rol de
socializator, natura statutului lor profesional solicitand "asistenta" minorului in toate fazele procesului de
recuperare, ei avand sarcini multiple in domeniul activitatii de reeducare a minorilor si al asigurarii
legaturii scolii cu alte institutii sociale - familie, comisia pentru ocrotirea minorilor, organejudecatoresti
sau de urmarire penala.

Psihologii desfasoara o sustinuta activitate de terapie individuals si colectiv asupra conduitei
minorilor, procesul de resocializare implicand, intre altele, problem evaluarii eficientei si eficacitatii sale
atat la nivelul persoanei, cat si al grupului de elev In domeniul evaluarii, analiza atitudinilor si opiniilor
elevilor, studiul modului lor de comportare, evidentierea aspiratiilor acestora, ca si descifrarea
componentele personalitatii si a factorilor de grup dobandesc o importanta deosebita, motiv pentru cai
activitatea de recuperare si reintegrare sociala nu poate fi conceputa fara sprijini specialistului psiholog.
Testele psihologice aduc multiple informatii asupra situatiei lor concrete de viati estimand raporturile
actiunii educationale cu modificarea conduitei minorului. Din acest punct de vedere, activitatea
psihologului reprezinta un suport nemijiocit al procesului de resocializare, un factor de prima importanta
pentru cunoasterea eficacitatii activitatii de reeducare.

”Evadează din școală!” – activitate de îmbunătățire a
competențelor de a rezolva probleme
Mariș Simina
Molcuț Alin
Liceul Tehnologic Ioan Slavici Timișoara
Pornind de la nevoia de a adapta o activitate tip ”orientare turistică” la realitățile meteorologice
curente, a apărut jocul ”Evadează din școală!”.
Prin această activitate elevii vor dezvolta competențe de rezolvare a problemelor într-un cadru care
nu implică științele exacte (vectorul clasic pentru exersarea competențelor de rezolvare de probleme).
Mai mult (și în special dacă se folosesc echipe cu membri din clase diferite), acest joc contribuie la
coeziunea grupului și la dezvoltarea spiritului de echipă.
Jocul face apel la inteligența motrică, inteligența vizuală și inteligența lingvistică a participanților,
prin:
•
•

îmbunătățirea spiritului de observație și a timpilor de reacție în situații-problemă
educarea spiritului de echipă
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dezvoltarea și exersarea competențe de a rezolva probleme
contribuie la creșterea stimei de sine și la conștientizarea unicității personale într-un anumit context
Elevii sunt împărțiți pe grupe mixte (4 echipe, 4 culori) și le sunt anunțate regulile jocului. În
timpul în care se formează grupele și se explică regulile (eventual și perimetrul în care are loc jocul,
dacă e vorba de o clădire mai mare), un profesor (adult, coordonator) ascunde elementele puzzle-ului în
clădire.
•
•

Regulile sunt: găsiți elementele puzzle-ului în clădire, găsiți imaginea asociată, găsiți literele care
alcătuiesc cuvântul (care pot fi de asemenea împrăștiate, dar strict în jurul punctului de ieșire din
clădire), alcătuiți cuvântul-parolă care vă permite să evadați din clădire. Profesorul coordonator așteaptă
la ieșirea din locație.

Jocul are 4 nivele:
găsirea tuturor jetoanelor de o anumită culoare
rezolvarea puzzle-ului și identificarea imaginii
identificarea jetoanelor care alcătuiesc cuvântul asociat imaginii
realizarea cuvântului
În urma acestui joc am avut o sesiune de discuții la care
elevii au răspuns la următoarele întrebări:

1.
2.
3.
4.

•
•
•

cum am putea găsi mai rapid jetoanele? mergem toți în
grup, sau ne împărțim în grupuri mai mici?
ce s-ar întâmpla dacă am lăsa doar un coleg să rezolve
toate sarcinile și restul echipei ar aștepta finalul?
cu ce ai ajutat tu la evadare? cu ce au ajutat coechipierii
tăi? care dintre voi a fost mai bun în fiecare nivel al
jocului?
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cuvântul are altă culoare decât imaginea; ți s-a întâmplat vreodată în viață să se shimbe regulile
jocului din mers? cum te-ai descurcat?
• te-ai mai juca acest tip de joc? ce îmbunătățiri / variante ai
aduce, astfel încât să fie mai aproape de provocarile din viața
reală?
• în viața reală, tu cum rezolvi o problemă neașteptată? dar dacă
trebuie să o rezolvi contra-cronometru?
Elevii au fost încântați de acest joc și au venit cu diverse
variante de îmbunătățire. A fost promovată munca în echipă și a
fost insistat asupra faptului că la succesul echipei au contribuit
toți coechipierii, chiar dacă nu toți aveau același tip de talent.

•
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