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Proiectul Erasmus+ 

Şcoala noastră este una din instituţiile care beneficiază de proiectul ERASMUS+, acțiune K1, 

finanțat de Comisia Europeană, proiect care implică şapte cadre didactice din învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial. Această reușită a fost realizată de echipa de proiect coordonată de profesor 

învăţământ primar, Carmen Nohai.  

Proiectul se numeşte Spice Up Classroom Management through Formal or Informal 

Education. 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea, completarea profilului profesional al 

cadrelor didactice cu noi competenţe şi abilităţi din domeniul managementului clasei şi al educaţiei 

nonformale utilizate în crearea unui mediu educaţional atractiv pentru elevii cu absenteism, cu risc de 

abandon şcolar timpuriu şi cu performanţe scăzute în învăţare. 

Obiectivele specifice: 

 Să dezvolte competenţe de rezolvare a problemelor şi de management al conflictelor, soluţii de 

lungă durată, prin efectuarea de activităţi de mediere şi utilizarea unor strategii de intervenţie 

eficiente; 

 Să îmbunătăţească competenţele de utilizare a metodelor specifice educaţiei nonformale în 

context formal cu scopul de a creşte motivaţia elevilor pentru învăţare; 

 Să dezvolte strategii didactice cu privire la modul de aplicare a educaţiei nonformale în context 

formal şi crearea unei atmosfere non-violente în mediul educaţional pentru grupe de vârstă 

diferite; 

 Folosirea propriilor calităţi, talente, diferenţe precum şi inteligenţa colectivă a echipei noastre 

în procesul de valorizare, crescând încrederea acestora în utilizarea metodelor nonformale şi 

pentru managementul eficient al clasei de elevi; 

 Să împărtăşească exemple de bună practică şi transfer de informaţii între diferite zone 

culturale(cel puţin trei ţări) pe diferite vârste de învăţare; 

 Să promoveze cooperarea europeană în domeniul educaţiei, în contextul programului 

ERASMUS+ prin constituirea de noi parteneriate. 

În cadrul proiectului, s-au organizat două activităţi de formare în două runde de mobilităţi: 

Mobilitatea nr. 1 care a avut loc în Lisabona, Portugalia în perioada 31.01.-08.02.2015 şi în 

care au fost implicate trei cadre didactice din învăţământul preşcolar ce au participat la cursul de 

formare SPICE UP FORMAL EDUCATION!- NONFORMAL EDUCATION FOR FORMAL 

INSTITUTIONS 

Mobilitatea nr. 2 ce se va desfăşura în Malta, în perioada 14.04-21.04.2015 şi la care vor 

participa patru cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial ce vor urma cursul de formare  

„HARMONY AND LEARNING! -PROMOTING HARMONY THROUGH CLASS 

MANAGEMENT AND MEDIATION TECHNIQUES TO REDUCE EARLY SCHOOL 

LEAVING”. 

Pentru a asigura o învăţare durabilă, o platformă Salto va fi pusă la dispoziţia participanţilor, 

în scopul de a face posibilă o lucrare mai profundă cu privire la conţinutul de formare. Pe această 

platformă pot fi discutate activităţile de învăţare de conţinut, experiențe şi viziuni. Toate materialele 

didactice vor fi furnizate pe platformă, iar participanţii vor avea acces la ea,de asemenea, după 

formare. 

Activităţile de diseminare şi valorizare s-au organizat înainte, pe parcursul şi se vor organiza şi 

după desfăşurarea cursului conform planului de diseminare. 

Evaluarea proiectului va avea loc pe tot parcursul derulării lui. Responsabilul cu evaluarea va 



22 
 

întocmi chestionare, grile de evaluare, rapoarte intermediare şi finale. Concluziile evaluării după 

desfăşurarea cursurilor vor fi oferite de către partenerii furnizori de formare şi vor fi integrate în 

evaluarea finală a proiectului. 

                                                                                                  Prof. Chioacă Daniela 

 

Educația non-formala – metode creative în sala de clasă 

 

Mobilitatea la Lisabona din cadrul proiectului Erasmus+ a fost una foarte interesanta, frumoasă 

și benefică. Pe lângă numeroasele locuri extraordinare pe care le-am vizitat și oamenii frumoși pe care 

i-am cunoscut, am învățat o mulțime de lucruri noi, bazate pe educația non-formală și metodele 

acesteia. Vizita de studiu, proiecte de documentare urmate de joc de rol, metodele creative în sala de 

grupă, explorarea peisajului urban - “Lisabona ca o resursă de educație în aer liber”, toate aceste teme 

au contribuit la învățarea unor lucruri noi si aprofundarea unora pe care le știam deja, legate de 

educația non-formală. 

În urma acestei experiențe doresc să vă împărtășesc și dumneavoastră câteva exemple de bune 

practici pe care le-am învățat și pe care deja le-am aplicat la grupă. Aș dori să adaug că aceste exemple 

de bune practici pot fi folosite și de către colegii de la ciclu primar și gimnazial. 

Jocul „PIZZA” 

Acest joc se poate folosi la „Întâlnirea de dimineață”, care urmărește socializarea și energizarea 

copiilor. 

Descrierea jocului: Copiii sunt așezați în cerc, unul în spatele celuilalt. Ei vor „face” pizza pe 

spatele copilului din față: vor „frământa coca”, vor „tăia ingredientele”, vor „întinde coca în tava”, vor 

„așeza ingredientele” și „o vor baga la cuptor”. După ce „pizza” a fost gata, copiii „o vor tăia” și „o 

vor manca”! 

Jocul „DRAGONUL” 

Obiectivul acestui joc este lucrul in echipa si coordonarea. 

Descrierea jocului: Grupul formează un șir indian ținându-se unul de altul de tricou. Va rămâne 

un participant care nu va face parte din grup. Șirul este numit „dragonul”. Scopul dragonului este de a 

prinde omul liber, moment în care cel prins va deveni coada dragonului, iar capul dragonului va deveni 

personajul liber.  

Intenționăm să continuam diseminarea celor învățate în cadrul comisiei metodice, consilierea 

părinților și a cercurilor pedagogice. 

Prof. Stanciu Maria Lavinia 

Forme de comunicare 

În urma participării la cursul de formare din Lisabona cu titlul ,,Spice Up Classroom 

Management through Formal or Nonformal Education” mi-am îmbunătățit competentele și abilitățile 

din domeniul managementului clasei și al educației nonformale având ca scop diminuarea abandonului 

școlar timpuriu și atragerea copiilor de vârstă preșcolară în grădinița noastră cu ajutorul unor metode 

noi a educației nonformale și formale. 

Una din temele dezbătute a fost și ,,Adaptarea comunicării la vârsta grupului”, o temă amplă și 

binevenită deoarece cred că acesta este criteriul principal de care trebuie să ținem cont atunci când 

lucrăm cu copiii/elevii de vârste diferite. De mic, copilul este atras de imagini. La grădiniţă, copilul 

preşcolar întâlneşte diferite tipuri de imagini prezentate sub formă de jetoane, tablouri, desene realizate 

de copii şi adulţi, albume, diafilme. Fondul de reprezentări format în urma activităţilor de observare şi 

lecturi după imagini trebuie valorificat.  

Prin dialog euristic,  se stabilește nivelul la care copiii au receptat conţinutul imaginilor 

utilizate. După o scurtă convorbire, preşcolarii sunt lăsaţi să povestească sau să facă comentarii libere 

în legătură cu cele văzute. Pot fi încurajaţi să adreseze întrebări pentru a-şi clarifica unele neînțelegeri, 
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ceea ce conduce la întărirea operaţiilor de analiză, sinteză, comparaţie şi interpretare şi la stimularea 

productivităţii gândirii. O întrebare adresată de către un copil nu este semnul necunoaşterii, ci al 

interesului, al curiozităţii, fapt pentru care, mai mult timp adresează întrebarea care a reţinut atenţia. 

Uneori, datorită sărăciei vocabularului, copilul preşcolar nu se poate situa pe punctul de vedere al 

interlocutorului dacă acesta este adultul. 

În relaţiile cu ceilalţi copii, preşcolarul poate coopera, poate dialoga ca parte neregal având 

drept consecinţă socializarea inteligenţei şi a limbajului, înţelegerea utilităţii schimbului de idei. Pentru 

a stimula conversaţia dintre copii trebuie să creăm condiţii care să permită reuniunea liberă a copiilor 

în grupuri, să antrenăm copiii la activităţi care stimulează interesul pentru dialog. Activităţi precum 

plimbările, vizitele, drumeţiile, excursiile antrenează copiii în diferite convorbiri pe tema: ,,Ceţi-a 

plăcut ?’’, ,,Ce-ai văzut ?’’. 

În urma dialogului purtat preşcolarii verbalizează tot ceea ce au observat, au simţit şi i-a 

impresionat. 

Scurte dialoguri putem purta cu copiii în toate momentele zilei – dimineaţa, până la începerea 

activităţilor pe domenii experenţiale, dar şi după acestea, până la plecarea lor acasă. Ne putem referi la 

modul în care îşi petrec timpul liber în familie, cum se joacă şi cu cine se joacă, ce emisiuni TV 

preferă, ce desene animate vizionează. Acest exerciţiu lingvistic, realizat zilnic, oferă copiilor 

posibilitatea exersării limbajului, contribuie la transferarea experienţei cognitive pozitive de la copil la 

copil, de la adult la copil şi invers. 

Chiar şi situaţiile conflictuale dintre copii, generează diferite procedee de acţionare şi 

comunicare. O situaţie de comunicare deosebit de semnificativă este oferită de situaţiile conflictuale 

apărute în cadrul grupului de joc ca urmare a disputelor dintre copii privind:  

- stricarea jocului (a unei construcţii, a ambianţei, a situaţiei de joc); 

  - discuţii aprinse iscate cu prilejul alegerii temei jocului pe care se pregătesc să-l interpreteze; 

- cine va participa şi cine nu la joc; 

- atribuirea celui mai atrăgător rol; 

  - dispute legate de posesia jucăriilor; 

  - alegerea subiectului de joc, a situaţiilor de joc, a personajelor; 

 - conflicte legate de nerespectarea regulilor de joc. 

Astfel, în urma desfășurării acestui proiect doresc să împărtășesc experiența următoarelor 

grupuri țintă: copiilor grupei și părinților, colegelor de grădiniță, profesorilor din unitatea școlară, 

cadrelor didactice de la cercul educatoarelor, prietenilor și altor persoane interesate. 

 

Prof. Ciobanu Ana Dumitrița 

 

 

 

LISABONA - Cultură şi interculturalitate 

Participarea la mobilitatea din Lisabona, Portugalia în cadrul proiectului Erasmus + câştigat de 

şcoala noastră s-a dovedit un bun prilej de a face cunoştinţă într-un mod inedit cu noţiunile de cultură 

şi interculturalitate. 
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Acumulate pe două planuri – formal şi nonformal - 

cunoştinţele se structurează pornind de la cea mai simplă întrebare: 

“Ce e cultura pentru fiecare dintre noi?”. 

Astfel, pot apărea o serie de răspunsuri variate, 

personalizate, mai mult sau mai puţin încadrate în ceea ce Geert 

Hofstede identifica drept caracteristici culturale ce pot fi măsurate 

de-a lungul câtorva dimensiuni precum: colectivism, individualism, 

masculinitate/feminitate, distanţa faţă de putere, etc. 

Trecând dincolo de aceste caracteristici măsurabile, putem numi 

mai multe tipuri de cultură: personală, de grup, organizațională, ajungând 

până la conceptul de ”cultură iceberg” (grade diferite de conştientizare 

sau atingere a unor teme/ subiecte de interes). 

Revenind, aş relua definiţia culturii pentru o clarificare a 

conceptului:  Cultura, care vine de la cuvântul latin colere ce se traduce prin "a cultiva"/"a onora" şi 

se referă în general la activitatea umană
1
. 

Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul 

codurilor de comunicație specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, 

scrisul și artele, mass media (presa, radioul, televiziunea), media 

interactivă (telefonul). În același fel se transmit gesturile, ritualurile, 

cunoștințele teoretice, normele abstracte, religia. Cultura poate fi însușita 

prin diverse forme ale memoriei subiective (reflexe, cuvinte, imagini) dar 

și prin intermediul memoriei obiective (obiecte, peisaje, cărți, numere, 

reguli)
2
. 

Ţinând cont de definiţia de mai sus, am să adaug că aceste modalităţi de 

interacţiune culturală au fost experimentate şi la Lisabona, fiind 

considerate metode nonformale de cunoaştere. Organizate sub forma unor 

“vânători de comori” sau a unor flash-mob-uri, aceste activități s-au 

dovedit mai educative decât clasicele lecţii, tocmai pentru că ofereau 

provocări la tot pasul. 

În cardul “vânătorii de comori” am fost provocate să descoperim 

simbolul Lisabonei, să experimentăm expresii ale artei la metrou 

(Oriente), să facem o poză a girafei (nu de la zoo), să-l identificăm pe 

Gil, să facem o poză mâncând trei prăjituri diferite (tradiţionalei “Pastel 

de nata”, desigur), să facem poză statuii unei personalităţi istorice 

(Vasco da Gama, Camoes), să facem o poză unui rechin, să facem o 

poză în gramofoane, să găsim un vulcan, să facem o poză sprijinind un 

pod celebru, ş.a.m.d. 

Deşi pare o joacă, descoperirea fiecărui punct de pe lista de 

“comori” s-a dovedit o reală provocare, aşa cum s-a dovedit şi 

lecţia practică de interculturalitate în cadrul căreia am fost  

provocate să gătim o reţetă tradiţională românească cu ingrediente 

portugheze, în timp ce gazdele noastre găteau preparate specifice 

bucătăriei portugheze. 

“Flash-mob”-ul a constat în imortalizarea unor ipostaze inedite. 

                                                           
1
 Wikipedia – Enciclopedia liberă 

2
 ibidem 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83


25 
 

Îmbrăcate în costume populare româneşti a trebuit să 

reproducem gesturi, poziţii, expresii ale unor imagini aflate pe clădiri 

cunoscute din oraş, specifice Portugaliei prin celebrele “azulejos”. A 

fost o modalitate interesantă de a promova costumul nostru popular şi 

de a purta culorile steagului ţării dar şi de a ne familiariza cu tradiţiile 

şi cultura portugheză. 

Tot ca parte a modulului de cultură şi interculturalitate am 

experimentat -  în calitate de invitaţi – poezia, muzica (fado- Amalia 

Rodriguez, Mariza), bucătăria, istoria, şi arhitectura portugheză, în 

cartierul Alfama. 

În încheiere, aş dori să vă transmit o provocare: dacă articolul 

meu v-a trezit interesul, încercaţi să căutaţi virtual toate informațiile 

inedite pe care vi le-am transmis! Vă garantez că această călătorie 

virtuală nu vă va dezamăgi! Obrigada! 

  Prof. Petruț  Ioana Cristina 

 

ERASMUS+ 

 

În perioada 14.04.-19.04.2015, în Malta s-a 

desfăşurat cea de-a doua mobilitate în cadrul 

proiectului ERASMUS+, asigurată de Cross Culture 

International Foundation Malta. La cursul „Harmony 

and learning!- Promoting harmony through class 

management and mediation techniques to reduce 

early school leaving” au participat patru cadre 

didactice din şcoala noastră. 

Cele cinci zile de curs s-au desfăşurat astfel: 

15.04.2015 – modulul: Cultură şi interculturalitate 

16.04.2015 – modulul: Comunicare 

17.04.2015 – modulul: Managementul conflictului,  

18.04.2015 – modulul: Mediere, 

19.04.2015 – modulul: Dinamismul 

grupului, transformarea grupului în 

echipă,  

   La aceste cursuri au participat cadre 

didactice care au reprezentat Croaţia, Italia, 

Turcia şi Lituania. 

   Profesorii care au participat la acest 

proiect vor împărtăşi atât colegilor cât şi elevilor elementele de noutate. 

Prof. Chioacă Daniela 
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Experienţe culturale şi didactice în Malta 

Proiectul Erasmus+, Acţiunea cheie 1, implementat 

în Scoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” în anul şcolar 2014-

205, a apărut ca urmare a nevoii de schimbare a atitudinii 

actorilor direct implicaţi faţă de educaţia pe care o oferă 

instituţia noastră. Actualul profil al elevului, atitudinea 

părinţilor faţă de şcoală, stilurile didactice ale educatorilor, 

învăţătorilor şi profesorilor din şcoala noastră  trebuie 

armonizate pentru un management al clasei eficient. 

 Titlul cursului „Harmony and Leanning” la care am 

participat în perioada 15-19 aprilie 2015 organizat de Cross Culture International Malta, este sugestiv 

pentru ceea ce ne dorim să se întâmple în şcoala noastră. Jocurile de cunoaştere, de energizare, şucru în 

echipe aplicate în cadrul modulului „Cultură şi interculturalitate”, descoperirea stereotipurilor şi a 

prejudecăţilor pe care le avem faţă de popoarele cu care intrăm în contact, ne fac să înţelegem că 

universul clasei de elevi poate fi asemănat cu Uniunea Europeană. Cele 28 de state cu culturi şi tradiţii 

diferite reprezintă elevii unei clase cu diferite temperamente, caractere, atitudini, competenţe, univers 

familial etc. Interesul pentru descoperirea şi cunoaşterea unei culturi noi ar trebui să fie în aceeaşi 

măsură ca interesul pentru cunoaşterea elevilor. Faptul că avem stereotipii şi prejudecăţi faţă de unele 

popoare, ar trebui să ne dea de gândit la atitudinea pe care o avem faţă de proprii noştri elevi. Avem 

prejudecăţi faţă de elevii cu interes scăzut pentru învăţare, faţă de cei hiperactivi, faţă de cei cu 

comportament violent, faţă de cei care „nu sunt ca noi”. Aşa cum arată metoda Icebergului Cultural, la 

suprafaţă se observă foarte puţin şi de obicei părţile negative. De aceea trebuie analizat în profunzime 

situaţii, comportamente, factori care conduc spre un anumit comportament şi să identificăm posibilităţi 

de schimbare care stau în puterea noastră, astfel încât să asigurăm o armonie în universul clasei de 

elevi. Aceste prejudecăţi şi posibile discriminări pot fi depăşite prin o mai bună cunoaştere între 

profesori şi elevi, între elevi, între părinţi şi elevi. Jocurile de cunoaştere desfăşurate în special la 

începutul formării unui colectiv (clasa pregătitoare, clasa a V-a) ne arată că suntem umani, că suntem 

la fel, ne fac să ne gândim la propria persoană în raport cu ceilalţi.  

Dezvoltarea capacităţii cadrului didactic de a construi relaţii pozitive cu elevii şi între elevi, de 

a asigura un climat prietenos bazat pe respectul mutual şi colaborare, a capacităţii de a se adapta 

situaţiilor noi şi de a rezolva pozitiv situaţiile 

conflictuale reprezintă un element fundamental pentru 

un management eficient al clasei.  

Dacă aplicăm şi în şcoala noastră principiile pe 

care s-a întemeiat Uniunea Europeană (principiul 

libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale precum şi a statului de drept) 

vom reuşi să devenim pe deplin o şcoală europeană.  

Prof. înv. Nohai Carmen 


