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  UN ALT FEL DE A EDUCA? 
VOLUNTARIATUL NU DĂUNEAZĂ, 

NU DOARE ȘI NU ÎNGRAȘĂ 
 

    Poate că programele școlare sunt prea încărcate și 
dorim ca elevii noștri să știe mai mult decât elevii 
vecinei de palier sau, dacă se poate, decât cei din 
celălalt colț al țării ori din întreg universul.  În goana 
asta după cunoștințe, îngropându-ne elevii între fișe, 
auxiliare, concursuri și activități educative și 
extrașcolare forțate, un fel de formă fără fond, uităm 
să ne mai educăm elevii cu dragoste. Vânăm puncte, 
puncte, puncte, credite, credite, credite, iar 
ghemotoacele de oameni din bănci nu mai pun mâna 
pe o pensulă, nu mai mânuiesc  o foarfecă decât după 
tiparele noastre și alea copiate de pe internet în mare 
viteză.  
    Muncim prea sec  la clasă și nici nu sunt alternative 
atractive pentru petrecerea timpului liber al copiilor, 
mai ales în vacanță;  cam așa a început în vara 2015 
revolta mămicilor cu care acum fac voluntariat la 
Societatea Femeilor Ortodoxe (nu avem nicio legătură 
cu asociația cu același nume).  
    Aproape toată vara care a trecut am ținut deschis 
un Atelier Antiplictiseală în Vacanța de Vară. Eu, 
singurul cadru didactic implicat pentru moment, 
Simona - avocat, și mai apoi Daniela - stomatolog, 
suntem cele care au acceptat provocarea absolut 
gratis. Am lucrat cu copiii din oraș zilnic, mici proiecte 
haioase, bazate pe handmade și scrappbooking, 
pentru ca mai apoi să diversificăm cu activități de gătit 
„la rece”, experimente științifice, dans și mișcare, 
improvizație teatrală, inventăm povești, jucăm jocuri 
educative sau doar recreative, toate bazate pe 
educație nonformală pentru dezvoltarea abilităților de 
viață, dezvoltarea emoțională și a creativității 
participanților. În tot ce am făcut am ținut seama și de 
dorințele lor, nu doar de lipsurile constatate în 
intruirea copiilor prin școală sau în familie.  
    Simona este inițiatoarea Atelierului  (eu l-am 
botezat), ea a tras de mine toată primăvara, făcusem 
o primă tentativă de atelier Paște, de probă.  A durat 
ceva timp să mă convingă, eu fiind și foarte ocupată cu 
clasa a IV-a (știți voi: evaluările, clasă terminală, 
oboseală de final de an și de ciclu, dar și din 
comoditate, chiar egoism, fiindcă doream să lucrez 
doar cu ai mei, sceptică în ce privește reușita 
proiectului).  
    Și în iulie am început: au trecut prin atelier zeci de 
copii, nu toți în același timp, că nu e spațiu.  De la o 
medie de 10 participanți la începuturi, cu tot cu noi 
trei adulte, am ajuns acum, la 25 de suflete care se 
bucură de întâlnirile de vineri seara. Începând școala, 
nu am mai putut să ținem activitățile zilnic, iar 
atelierul și-a schimbat și denumirea, acum alungă 
plictiseala copiilor printre temele și lecții pentru acasă. 
Avem și pagină pe facebook, căutați „Atelier 
Antiplictiseală” și ne veți vedea.  Pe mine mai puțin, 
eu sunt mai mult  în spatele aparatului de fotografiat. 

Niciodată nu suntem în aceeași formulă, e drept, dar 
ne simțim bine împreună, copiii nou veniți se 
acomodează în primul sfert de oră. Să fie atmosfera 
destinsă de vină pentru asta? Sau faptul că acolo 
suntem toți egali (nu la înălțime sau vârstă, 
bineînțeles)? 
    Ce vârste au copiii? Hanna este cea mai mică, are 
patru ani și este veterană. Și Tudor are tot patru ani și 
a mai sosit de curând o blonduță creață cam de 
aceeași vârstă. Nici nu se simt diferențele de vârstă, 
comunicarea este liberă între toți copiii, cu noi nu au 
niciun fel de reținere în comunicare, cei mari din 
clasele a IV-a și a V-a îi ajută pe cei mici fără să le 
cerem noi.  Au venit chiar și fete din gimnaziu și liceu 
să facă voluntariat, atunci când probabil își aminteau 
cu nostalgie de copilăria lor în care nici ele nu au avut 
parte de astfel de activități. Ultima dată au copilărit cu 
proprii copii și o mămică, și o bunică. Și le-a plăcut. 
    La Atelier se zâmbește permanent. Încurajările și 
felicitările pentru micile reușite sunt la ordinea zilei, 
iar micile nereușite sunt cu calm reparate chiar de 
către copil, împreună cu vecinul de la masa de lucru 
(mereu alt vecin). Părerile tuturor sunt acceptate, nu 
se supără nimeni dacă sfatul lui nu e pus în aplicare. 
Din ce alternativă educațională am împrumutat acest 
stil de muncă nu mai contează, nu a fost nimic 
premeditat.  Doar eu știu că există așa ceva, colegele 
mele și copiii habar n-au și cred că nici nu le pasă, ei se 
comportă firesc în tot ce fac. Mă mai surprind uneori 
căutând în cunoștințele mele pedagogice analogii în 
diverse situații, dar îmi trece repede și  îmi văd de 
treabă înnodând un șiret, lipind un ochișor mobil sau 
întrebând peste capetele tuturor unde mi-am lăsat 
aparatul foto. 
    Copiii sunt cei care hotărăsc modul de organizare, 
ritmul de lucru, activitățile în completare între 
proiecte, noi suntem acolo să îi ajutăm, să îi 
monitorizăm. Așa s-au descrețit frunți, s-au scos 
năsucuri din carapace, am ajuns să comunicăm 
deschis toți cu toată lumea, se participă cu 
dezinvoltură la toate „provocările”, se opun și chiar 
plâng când vin părinții să îi ia înainte de  terminarea 
programului, forfota și zumzetul permanent sunt 
constructive. Creativitatea unora dintre pitici ne 
uimește și pe noi. Mai ales pe mine, care încă am 
tendința de a apela la „șabloane”.  
    Părinții ne-au spus că toate proiectele copiilor sunt 
puse la loc de cinste în camera lor și au început să 
creeze și singuri, acasă. Și totul este gratis. Trebuie 
doar să își aducă cu ei materialele necesare 
proiectelor de dinainte anunțate, creativitatea și buna 
dispoziție.  Sponsorizările în materiale de lucru ne 
bucură. Eu personal mi-am dus la atelier toate 
materialele de prin clasă, fiindcă a trebuit să evacuez 
sala din cauza șantierului de reabilitare în care se află 
școala mea. 
    Este foarte simplu să inițiezi astfel de ateliere, 
trebuie doar să vrei tu, ca dascăl, să ai o prietenă, o 
mămică la fel de doritoare de activități ce să le scoată 
din rutină, iar copiii vin. Vin, fiindcă au nevoie de astfel 
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  de activități, au nevoie să simtă că aparțin unui grup în 
care se pot comporta firesc și să se poată manifesta 
artistic fără frica de a fi taxați pentru  ieșirea din 
șabloanele dascălilor. Voluntariatul consumă timp și 
autoresurse, e drept, dar te încarcă de energie. Sunt 
sinceră: mă încântă când sunt strigată pe stradă pe 
nume de către copii care nu au nicio legătură cu ai mei 
de la clasă. Și Simona, și Daniela simt la fel. Oricât de 
încărcată ne este săptămâna de muncă, vinerea este 
așteptată cu nerăbdare de toate trei. Am putea să ieși 

la o cafea o oră, s-o pierdem pălăvrăgind, dar noi 
preferăm două ore cu copii care au nevoie de Atelierul 
Antiplictiseală și de tot ce se întâmplă acolo. 
    Aplic eu și cu colectivul meu de elevi acest alt fel de 
a educa? Poate veți citi despre asta într-un alt 
„episod”. 
 

Profesor învățământ primar MIHAELA PRAL 
Colegiul Național C. D. Loga Caransebeș 
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  DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 
ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL 
PARTENERIATELOR ŞCOLARE 

 
    Sintagma parteneriat educaţional este tot mai des 
folosită în limbajul pedagogic actual datorită reuşitelor 
demonstrate deja de punerea în practică a acestei 
strategii, dar şi datorită posibilităţilor de perspectivă 
pe care le promite un astfel de sistem  educaţional. 

 
    O problemă importantă pentru ţara noastră o 
reprezintă responsabilitatea locală pentru calitatea 
educaţiei şi succesul şcolar, care reclamă căi diferite 
de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoli, familii 
şi comunităţi. Avem în vedere că şcolile de toate 
gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia 
formală a copiilor şi adolescenţilor. Şcolile care duc la 
bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate 
se consideră pe ele însele şi elevii lor ca parte a 
sistemului social ce include familiile şi comunităţile.  
    Motivul principal pentru crearea parteneriatelor 
şcolare de diferite tipuri este dorinţa de a ajuta elevii 
să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci 
când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se 
consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează 
în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei 
de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o 
simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă 
de natura relaţiilor publice.  
    Cooperarea activă a şcolii şi a învăţătorilor cu ceilalţi 
factori educaţionali – familia, comunitatea locală, 
mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale 
– trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate 
viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a 
problemelor diverse ale tinerilor elevi. Şcoala trebuie 
să găsească formele optime prin care cei implicaţi în 
acest proces de educare să poată gestiona resursele 
umane, să aibă cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, 
să se poată adapta rapid la managementul 
schimbărilor din societatea actuală. Totuşi, rolul cel 
mai  important îl are şcoala, cadrele didactice care, 
prin activităţile elaborate, pot dezvolta la elevi abilităţi 
şi conduite morale şi civice, în contextul european 
actual. 
    Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care 
schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a 
opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o 
multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia 
este somată să răspundă provocărilor unei lumi a 

societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au 
pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar 
sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să 
construiască drumuri noi pentru speranţă, prin 
formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor 
capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă 
schimbării permanente şi să adapteze elevul la 
incertitudine şi complexitate. Şcoala este chemată să 
contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la 
redefinirea unor noi sisteme de valori.  
    În urma parteneriatelor şcolare fiecare dintre părţile 
implicate în actul educativ are diferite beneficii: 

- profesorii au astfel posibilitatea deprinderii de noi 
abilităţi în planificarea şi managementul 
proiectului. Reuniunile cu colegii din diferite 
ţări europene sunt o oportunitate de a 
cunoaşte alte sisteme educaţionale şi metode 
de predare ce pot inspira inovaţia în şcoală . În 
plus, întâlnirile profesionale cu colegi străini 
pot conduce la stabilirea de prietenii mai 
profunde decât colaborarea în proiect. 

- atât profesorii cât şi elevii dobândesc noi abilităţi 
relevante, atât pentru viaţa profesională, cât şi 
pentru cea personală, precum abilităţi de 
comunicare şi prezentare, luarea deciziei, 
rezolvarea de probleme şi managementul 
conflictului, creativitate, munca în echipă  şi 
solidaritate. Ei învaţă  limbi străine noi şi le pot 
practica pe cele pe care deja le cunosc. Ideea 
dezvoltării profesionale şi reuşitei conduce la 
motivaţie crescută  şi satisfacţie. 

- şcolile beneficiază  de motivaţia sporită  a 
profesorilor şi elevilor împreună  cu creşterea 
corespunzătoare a nivelelor de interes şi 
reuşitelor  şcolare  ale elevilor.  

- părinţii beneficiază  de sporirea interesului 
elevilor, motivaţiei acestora şi reuşitei şcolare.  

    Un rol foarte important în dezvoltarea morală a 
elevilor o are Biserica. Parteneriatele dintre şcoală şi 
biserică pot orienta elevii spre respectarea unor 
importante valori morale cum ar fi: punctualitatea, 
adevărul, disciplina, respectul faţă de aproapele 
nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate. 
    O dorinţă a devenit realitate prin intermediul 
tinerilor care doresc să joace un rol activ în Biserică, 
aceştia simţind o permanentă chemare şi o dorinţă de 
interacţiune cu cei care le împărtăşesc gândurile. 

 
    Dintre toţi membrii Bisericii, tinerii sunt cei care au 
cea mai mare nevoie de o legătură între teorie şi 
practică. Tinerii sunt înfometaţi după o comuniune 
reală, după o credinţă practică, după relaţii autentice, 
fapt pentru care se roaga împreună şi dezbat 
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  problemele pe care le întâlnesc la tot pasul în viaţă. 
Astfel, încearcă să schimbe expresiile din seria „ar 
trebui să...” cu cele  „cum să...”. 
    Tinerii noştri vor să vadă întreaga teoretizare trăită 
şi celebrată în comunitate, acolo unde Dumnezeu a şi 
intenţionat să ia formă şi să se dezvolte. 
    În colaborare cu instituţiile şcolare si bisericeşti 
desfăşuram acţiuni care să-i ajute pe elevi să înţeleagă 
sensul şi semnificaţia normelor şi valorilor morale 
religioase şi patriotice care călăuzesc viaţa şi 
activitatea oamenilor în comunitate. 
    Proiectele au drept scop realizarea unor activităţi 
interculturale şi lingvistice bazate pe toleranţa 
religioasă şi relaţia de prietenie dintre  biserici:  
 

 
 
 Motivaţie: 
    Într-o societate „egocentristă” omul uită că  trăieşte 
în comuniune cu alţi semeni şi că alături de el se află 
oameni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său.  
    Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne 
acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile 
democraţiei autentice, pentru că numai împreună 
vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică 
europeană. 
 
 

 Scop: 
         Şcoala şi Biserica sunt chemate să pregătească 
viitori cetăţeni informaţi şi responsabili, promovând 
idealurile societăţii contemporane şi nelăsând uitării 
valorile naţionale, unitate naţională, libertate, 
dreptate, adevăr sau stabilitate, precum şi schimbarea 
mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice, 
ale integrării comunităţii sociale faţă de aceştia. 
 
Obiective:  

 dezvoltarea unor comportamente dezirabile 
în concordanţă cu normele şi valorile morale, 
civice şi religioase, 

 dezvoltarea unor atitudini favorabile luării 
deciziilor şi exprimării opiniilor privind 
calitatea de bun cetăţean al României şi de 
bun creştin, 

 educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi 
caracter, precum şi formarea unor atitudini 
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, 

 stabilirea unor raporturi afective, pozitive 
între membrii grupurilor de elevi proveniţi de 
la şcoli cu programe şcolare diferite. 
 

    Cu gândul curat si plin de voie bună, tinerii 
ortodocsi ai Colegiul Naţional „Traian Lalescu“, 
coordonaţi de Pr. prof. Nicolae Chiosa, au initiat 
parteneriatul cu Biserica Romano Catolică, Biserica 
Greco Catolică, Biserica Anglicana şi Biserica 
Lutherană dornice de o dezvoltare a creativitatii 
elevilor prin intermediul proiectelor interculturale pe 
teme religioase. 

Pr. Prof. NICOLAE CHIOSA  
Colegiul Naţional Traian Lalescu Reşiţa 
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  CLUB EUROPA 
 
    Aflată la a V-a ediție în 2015, campania  Europa, 
casa noastră, a fost o campanie de informare şi 
comunicare anuală privind priorităţile de comunicare 
ale Comisiei Europene în mediul şcolar. 
    Chelgate a iniţiat a această campanie în numele 
Reprezentanţei Comisiei Europene în România, în 
parteneriat cu Ministerul Educatiei și Cercetării 
Știintifice, iar scopul  campaniei a fost de a informa 
cadrele didactice şi elevii cu privire la: proiectul de 
integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul 
acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei 
Europene, dar şi informaţii care îi privesc 
direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele 
membre, implicarea în activităţi de voluntariat, 
schimburi între tineri, participarea la internship-uri). 
Şcolile au fost  încurajate să se înscrie în campanie şi 
să deruleze minimum două activităţi pe teme 
europene sau să înfiinţeze în şcoală Clubul  Europa, 
casa noastră. 
    Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa este ofertant 
de servicii educaţionale la standarde europene, într-
un sistem descentralizat care creează premisele 
dezvoltării de proiecte şi programe educaţionale, prin 
care se asigură dezvoltarea personală a elevilor. 
    Şcoala poartă numele marelui savant, scriitor şi 
filosof al secolului al XX-lea,  Mircea Eliade. Vacanţa 
mare 2014 a fost pentru membrii „Clubului ECN 12+”, 
una activă, răsplatită cu premii la concursurile pe 
tematica drepturilor omului şi a demnităţii persoanei 
umane intr-o societate democratică. 
    Interesul manifestat de elevi pentru activități 
extracurriculare cu tematica europeană specifică 
Campaniei Europa casa -noastră și experiența inedită 
pe care am trăit-o cu ocazia vizitei Comisiei Europene 
de la Bruxelles, din noiembrie 2013 şi septembrie 
2014.  ne-a determinat să ne fixăm ca obiectiv 
principal pentru acest an, diseminarea programului 
„Europa Casa Noastră” și a activităților desfășurate de 
noi. Odata cu începutul noului an şcolar a inceput în 
forţă şi noul an de activitate al Clubului Europa casa-
noastră de la şcoala noastră. De menţionat că la noi, 
fiecare sala de clasă are numele unei ţări a Uniunii 
Europene şi sunt amenajate de către elevi, locuri 
specifice cu însemnele  ţării respective, cu aspecte din 
cultura şi civilizaţia acesteia; de asemenea există o 
sala a clubului, un panou si o gazeta pe holul de la 
etajul al II-lea. Expozitiile mari de la activităţile 
„Clubului ECN12+”, se amenajează în holul de la 
intrarea principală. 
    Principalele evenimente ale activităţii din Campanie 
au fost  mediatizate în mass-media locală-Radio 
Reşiţa, Reper 24H, CAON, Info CS, Jurnalul de Caraş-
Severin, Express de Banat, Argument CS, Banat TV, 
Vest TV, pe site-ul Europe Direct Timişoara, prin staţia 
radio a şcolii,  la avizierul şcolii, în Revista Ecouri şi  
Revista Lumea Tehnologiei, care a obţinut Menţiune la 
Concursul Internaţional de Reviste Şcolare Tinereţe şi 

Jurnalism de la Arad, în iunie 2015,    locul I la 
Concursul judeţean de reviste şcolare, fiind trimis spre 
jurizare si la faza națională. 
    De comun acord cu partenerii, consultând elevii şi 
părinţii, am alcătuit proiectul de activităţi pentru 
2014-2015. Prima noastră grijă a fost să refacem 
spaţiile de informare şi de desfăşurare a activităţilor 
clubului, prin trasarea de sarcini tuturor claselor de 
elevi implicate, de către cei 12 elevi coordonatori, să 
reluăm legătura cu Centrul de Informare Europe Direct 
Timişoara, pentru completarea materialelor 
informative, apoi să promovăm Campania Europa, 
casa noastră în rândul altor şcoli şi în mass-media. 
Aceștia vor fi încurajați să se informeze despre tot 
ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. 
    Prin intermediul Centrului de Informare Europe 
Direct Timișoara, cu care am încheiat parteneriat de 
colaborare, am aflat că anul 2015 a fost desemnat 
Anul European pentru Dezvoltare şi că va derula lunar 
activități de informare și proiecte în cele două județe 
deservite – Timiș și Caraș-Severin, urmărind 
principalele obiective, dezvoltare globală şi  eradicarea 
sărăciei. 
    În 18 septembrie a apărut pe pe site-ul Centrul de 
Informare Europe Direct Timişoara, un articol despre 
Vizita la Comisia Europeană de la Bruxelles, din 8-10 
septembrie 2014, cu denumirea „Profesori castigatori 
ai Concursului Europa – casa noastra | Care este 
secretul succesului lor?” În 19 septembrie în Reper 
24h, apare alt articol pe aceeasi temă, denumit 
Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa şi costumul 
popular din Banat, promovate la Bruxelles. Tot în 19 
septembrie 3 elevi membri ai Clubului şi coordonator 
profesor Fercea Ghiorghiţa, director adjunct, au 
participat la Ziua Cooperării Europene, eveniment 
organizat sub motto-ul La granițe, ne dezvoltăm 
împreună de către Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Timişoara în calitate de Secretariat 
Tehnic Comun al Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România - Republica Serbia, Consiliul 
Județean Caraș-Severin, Primăria Municipiului Reșița,  
Asociația Culturală Reșița Română. A fost o 
manifestare deosebită, în Piaţa 1 Decembrie 1918, 
unde împreună cu  elevi din şcolile din Vârşeţ-Serbia, 
elevii noştri  şi-au scris gândurile şi dorinţele lor pe 
hârtie, acestea fiind transmise generaţiei următoare 
într-o Capsulă a timpului, ce va fi deschisă în anul 
2044! Sărbătoarea a continuat cu un concert sustinut 
de Filarmonica Banatul din Timişoara şi o prezentare 
de modă inspirată din portul tradiţional românesc şi 
sârbesc. 
    Una dintre actiunile Clubului ”ECN 12 +”,de la  
Colegiul National “Mircea Eliade”din  Resita, a fost 
dedicata Săptămânii europene a reducerii deseurilor 
22-30 noiembrie 2014. În cadrul manifestării, elevii au 
participat la diverse ateliere precum confecționarea 
hainelor din materiale reciclate, crearea unor postere 
și a unor flyere, colectarea obiectelor reciclabile 
și transformarea lor în obiecte decorative, ateliere de 
fotografie și desen. În sala de sport a şcolii şi în Sala 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  Lira a avut loc și o paradă de modă în care au fost 
prezentate ținute realizate din materiale reciclabile, 
filmulețe și videoclipuri. Echipa Europe Direct 
Timişoara a adus şi a distribuit elevilor o cantitate 
impresionantă de materiale informative. Voluntarii au 
condus activitatile pe ateliere, parada modei din sala 
de sport şi din Sala Lira, a Liceului de Arte Sabin Păuța, 
partenerul nostru în proiect, care a fost vizitat de 
echipa de comunicatori Europa casa noastră, în 24 
martie 2015, aşa cum a fost vizitat şi Colegiul Eliade în 
26 martie 2014. Profesoara Emanuela Moldovan a 
condus un flash-mob, profesoarele Adina Jula și Perța 
Cristina au realizat videoclipul “Cei 3 R”: Parada modei 
cu imbrăcăminte confecționată din materiale 
reciclabile și filmulețul clasei a VII-a D,  s-au bucurat 
de asemenea de apreciere. Elevii au fost răsplătiţi cu 
diplome și cu aplauze. Acțiunea a fost promovată şi pe 
site-ul Comisiei Europene.  

 
    Cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei în 
Şcoli, 30 ianuarie 2015,  Colegiul Naţional Mircea 
Eliade Reșița a organizat in parteneriat cu Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educaționala Caras-
Severin si cu Centrul Școlar de Educație Incluziva 
Primăvara, activitatea Turneul antiviolenței în școală, 
care a cuprins o masă rotundă, un interviu cu un elev 
violent - studiu de caz, dar si un concurs-expozitie de 
afise cu tema „Mesajul nostru antiviolență în școală”. 
Scopul activității (dezbatere şi concurs de afişe), a fost 
 prevenirea actelor de violență în rândurile 
elevilor, conștientizarea a ceea  ce înseamnă Violența, 
Răul, Minciuna și Falsa prietenie  în viața noastră și 
formarea unui comportament pozitiv si tolerant în 
relaționarea cu ceilalți. Au participat elevii din clasa a 
VII-a, alaturi de purtătorii de cuvânt din clasele 0-VIII, 
Activitatea a fost coordonata de profesorii Fercea 
Ghiorghita şi psihologul Băran Mariana. Profesorul 
Liliana Hamat, responsabilul Comisiei de Prevenire şi 
Combatere a violentei în scoală, împreună cu cinci 
elevi, au luat cuvântul şi au animat o dezbatere despre 
fenomenul violentei în şcoală, în societate. Expozitia 
de afişe a fost amenajată de elevi, îndrumaţi de 
doamna bibliotecar Badescu Mariana. 
    Elevii au fost  informați cu privire la prevederile 
legislative privind violența și au prezentat materiale 
despre violență precum și exemple de bună practică – 
rezolvarea unor cazuri concrete, prin intermediul 

proiectelor educaționale Diferiți și totuși egali și 
Violența nu te face mai puternic, desfăşurate în şcoală, 
premiate la concursurile de gen, cu efecte asupra 
ameliorării fenomenului. S-a insistat pe factorii şi 
cauzele care generează violenţa, asupra modalităţilor 
de prevenire şi ameliorare a  fenomenului violenţei în 
şcoală, dar şi despre valorile care ne motivează şi ne 
menţin direcţia în viaţă a fiecăruia dintre noi: 
comunicare, libertate, responsabilitate, siguranţă, 
educaţie, credinţă, carieră, familie, prietenie, 
toleranţă. S-au jurizat afişele create de elevi, care 
conţineau mesaje pozitive şi puternice de stopare a 
fenomenului de violenţă, elevii primind diplome de 
merit. 
    A fi cetăţean european înseamnă şi să te bucuri de 
un mediu curat de viaţă!  
    Activităţile pe care echipa Europe Direct Timișoara 
le-a  derulat împreună cu partenerii - instituții de 
învățământ din județele Caraș-Severin și Timiș 
săptămâna Școlii Altfel au fost diverse. Au intrat în 
posesia a 20 kg de ghindă de stejar roșu (aproximativ 
3000 de ghinde), de la  domnul Morariu, inginer silvic 
pensionar (83 ani)  și a 5 puieți de chiparos de baltă, 
pe care, împreună cu cca 150 de elevi de la mai multe 
licee și școli reșițene, și, sub coordonarea inginerului 
Cristian Mone de la Ocolul Silvic Reșița, le-au semănat 
/ plantat  luni, 6 aprilie, pe un teren la marginea 
municipiului Reșița. 
    Proiectul ecologic Plantăm pentru viitor, desfășurat 
în parteneriat cu Colegiul Național Mircea Eliade 
Reșița, Ocolul Silvic Reșița și Asociația timișoreană 
Păduri pentru viitor, a implicat prezentări și dezbateri 
pe tema ecologiei sustenabile, cu accent pe beneficiile 
plantării copacilor în mediile rural, suburban și urban. 
Am semănat ghindă de stejar roșu, iar cei cinci puieți 
de chiparos de baltă, copaci rari și probabil primii din 
județul Caraș-Severin, au fost plantați în curțile a două 
școli din Reșița. 
    În cadrul Campaniei Europa casa–noastră 2015, 
iniţiată de Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
am inscris, în anul 2015, următoarele şcoli din judeţul 
Caraş-Severin, care nu erau înregistrate pe portal: 
Şcoala Gimnazială Christiana Bocşa, Şcoala Gimnazială 
Răcăşdia, Şcoala Gimnazială Copăcele,  Şcoala 
Gimnazială Berlişte, Şcoala Gimnazială Cărbunari, 
Şcoala Gimnazială Măureni, Palatul Copiilor Reşiţa. 

 
    O parte din membrii Clubului Europa, casa noastră 
12+ au înregistrat succese frumoase şi anul acesta la 
concursurile de educaţie şi cultură civică, fructificând 
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 şi experienţa activităţilor de voluntariat din cadrul  
clubului. Astfel, pe parcursul anului şcolar 2014-2015, 
ei au devenit ambasadori ai Clubului Europa, casa 
noastră 12+ la concursurile Copiii şi drepturile lor, de 
la Oradea,  Concursul Drepturile Copilului, iniţiat de 
ONG Salvaţi Copiii, Olimpiada de Cultură Civică, iar 
între  27-30 iulie 2015, la Deva, la Concursul Naţional 
Democraţie şi Toleranţă. 
    Coordonatorul Clubului a câştigat şi el un Premiu, 
pentru creativitate didactică, din partea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului şi chiar Titlul de 
Voluntar al Anului, din partea Organizaţiei Salvaţi 
Copiii, filiala Caraş-Severin. 
    O selecție a celor mai frumoase momente ale 
activităţii noastre din anul 2014, sunt surprinse de 
echipa "Europe Direct" Timişoara şi este disponibilă pe 
pagina http://www.europedirect-tm.ro/media-2014,  
“The best of 2014″ şi speram ca vor fi şi cele din 2015, 
la finalul anului calendaristic.        
Au fost anunţaţi câştigătorii concursului Europa, casa 
noastră 2015, printre care se află şi şcoala reşiţeană, 

singura din judetul Caras-Severin și singura din țară, 
care a câștigat de două ori, la două secțiuni diferite: 
profesor Fercea Ghiorghița,  la secțiunea Club Europa, 
casa noastră, cu 21 de activităţi cu  tematică 
europeană și profesor Sandu Simona, la secţiunea 
Minim 2 activităţi pe teme europene, cu 9 activităţi 
desfăşurate. Profesorii câştigători  merg la Bruxelles, 
pentru a vizita Comisia Europeană.    
      Criteriile care au fost luate în calcul la jurizare au 
fost: impactul campaniei (participanţi, număr de 
acţiuni, invitaţi speciali, implicarea comunităţiii), 
originalitatea activităţilor realizate şi mediatizarea 
acestora. Cu prilejul acestor activităţi, am folosit 
metode și instrumente active, pentru a dezvolta 
competenţe noi, mai aproape de nevoile reale ale 
elevilor şi ale comunitătii în care trăim. 
 

Profesor GHIORGHIȚA FERCEA  
director adjunct  

Colegiul Național Mircea Eliade Reșița 
 

http://www.europedirect-tm.ro/media-2014

