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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  CONCURSUL DE PROIECTE  
„LIDER EUROPEAN” 

 
La începutul lunii februarie 2016, am participat la 

vizita de informare la Comisia Europeană de la 
Bruxelles, oferită drept premiu în Campania „Europa-
casa noastră”, pentru rezultatele obţinute în cadrul 
Concursului de proiecte „Lider European”. Acest 
concurs are rolul de a dezvolta abilităţile de leadership 
ale elevilor şi de a le pune în valoare în contextul unor 
activităţi legate de valorile şi temele europene. El se 
derulează la nivel național și este deschis tuturor 
liceelor din România. Liceenii au fost invitați să 
alcătuiască o echipă formată din 4 membri (elevi), să-și 
aleagă un profesor coordonator și să identifice o 
problemă din comunitatea locală care să se regăsească 
într-unul din cele 4 domenii propuse de RCE (mediu, 
social, cultural, alegeri europarlamentare 2014). Echipa 
de proiect (cei 4 elevi, profesorul coordonator și 
voluntari) va trebui să implementeze un proiect care să 
încerce să rezolve această problemă. 

Proiectul prezentat de Colegiul Naţional „Mircea 
Eliade”, „Toleranță și conviețuire în familia reunită 
Europa”(noiembrie 2014-octombrie 2015),  al cărui 
profesor coordonator am fost, a fost selectat printre 
cele 8 proiecte câştigătoare la Concursul Naţional 
„Lider European”, din 63 de proiecte înscrise în 
competiție. Elevii din echipa de proiect au fost: 
Andreea Andrei, Daiana Ion, David Neagu şi Darius 
Răceanu din clasa a X-a. 

Pornind de la cele două cugetări:"Toleranţa este 
singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet 
mare.” ( V. Hugo) şi “Ospitalitatea, omenia şi prietenia 
sunt întâlniri ale omului în om. Ce aş căuta în templul 
unui zeu care s-ar preocupa de înălţimea sau 
proporţiile credincioşilor săi, sau în casa unui prieten 
care nu mi-ar accepta cârjele şi m-ar pune să dansez 
pentru a mă judeca?” (Antoine de Saint-Exupery), în 
noiembrie 2014, patru elevi inimoşi din clasa a IX-a, de 
la Colegiul Naţional „Mircea Eliade” din Reşiţa, 
împreună cu colegii lor, au luat hotărârea de a schimba 
mentalităţi şi climatul din şcoală şi din comunitate, 
pentru acceptarea diferenţelor, a egalităţii de şanse, 
pentru nondiscriminare, diminuarea conflictelor şi 
respectarea demnităţii umane printr-o convieţuire 
exemplară, ca într-o mare familie europeană. 

Scopul: Promovând egalitatea de şanse, 
voluntariatul şi cetăţenia activă, am dorit prin proiectul 
nostru să acţionăm împotriva discriminării, să 
dezvoltăm posibiltaţile de comunicare, 
comportamentul civic, dorinţa de integrare socială. 

Obiective: să identificăm şi să ne implicăm în 
rezolvarea problemelor vieţii şcolare şi ale 
comunităţii,  să dezvoltăm simţului comunităţii şi 
cetăţeniei europene, să acţionăm împotriva 
discriminării sociale, economice, religioase, rasiale şi 
pentru integrarea în societate,să armonizăm sistemului 
propriu de valori cu cel promovat de societatea 
europeană. 

Realizarea proiectului s-a făcut atât prin mijloace 
proprii - acţiuni de voluntariat şi mijloace puse la 
dispoziţie de şcoală, Primărie, Asociația Părinților- 
locaţia şi logistica aferente întâlnirilor pe care proiectul 
le conţine.  

Am folosit următoarele căi de acţiune:  

 chestionar, acorduri de parteneriat; 

 dezbateri, concursuri, consiliere individuală şi 
de grup; 

 vizionări de filme, prezentări power point, 
campanii în comunitate (pliante, postere, 
flyere), flash mob; 

 acţiuni caritabile, muncă de voluntariat; 

 manifestări culturale: expoziţii, carnaval, 
conferinţe. 

Activităţile proiectului s-au desfăşurat în şcoala 
noastră, în comunitate: Sala Lira, Parcul Tricolorului, 
centrul civic. 

Etape: 

  I etapă- Documentare teoretică, chestionare 
şi anchetă pe teren-interviuri cu subiecti reali 

 a II-a etapă – Identificarea voluntarilor, 
stabilirea echipelor de lucru; 

 a III-a etapă - legatura cu potentialii parteneri- 
Organizaţia “Salvaţi Copiii” Reşiţa, Crucea 
Roşie, filiala Caraş-Severin, Centrul “Europe 
Direct” Timişoara, Centrul de voluntariat 
Timișoara, Fundaţia “Student Plus”, Asociaţia 
“Nevo-Parudimos”, etc; 

 a IV-a etapă -desfăşurarea proiectului; 

 a V- etapă: mediatizare-rezultate-evaluare. 
 
Evenimente: 

1.DIFERIŢI SUB ACEEAŞI UMBRELĂ  - cu copiii de la 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Primăvara”, jocuri 
de intercunoaştere, de acceptare a diversităţii, de 
evitare a conflictelor; 
2. NOUĂ NE PASĂ- cu voluntarii de la Crucea Roşie,  am 
realizat o fundă umană, în semn de solidaritate cu 
persoanele care au murit din cauza bolii HIV-SIDA; 
3. ÎMI CUNOSC DREPTURILE - dezbatere, realizarea 
unor colaje, postere, împreună cu voluntarii de la 
Salvaţi Copiii: 
4.  DAR DIN DAR SE FACE RAI  - Beneficiarii campaniei 
de colectare a jucăriilor au fost copiii din familiile cu 
probleme materiale, care din cauza sărăciei, sunt 
uneori, victime ale violenţei şi copiii de la 
Centrele  pentru copii „Maria” şi ABC; 
5. SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE VALORILE EUROPENE DE LA 
VOLUNTARI -  cu elevii de la alte licee din Reşiţa şi cu 
voluntari de la Europe Direct Timisoara, Centrul de 
Voluntariat Timişoara; 
6.VIOLENTA NU TE FACE MAI PUTERNIC - cu 
reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, scopul acestei 
campanii - prevenirea actelor de violență în rândurile 
elevilor; 
7. OFERIND UN STROP DE IUBIRE, IN ORAŞUL CU POEŢI 
- confecţionare si distribuire de semne de carte cu 
însemnele sărbătorii româneşti a iubirii, Dragobetele, 
locuitorilor; 
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  8.OFERĂ-TE VOLUNTAR, SCHIMBĂ CEVA - 
Confecţionare şi vânzare de mărţişoare, voluntari din 
clasele VIII-XI;   
9.CARNAVALUL PRIETENIEI - împreună cu voluntari de 
la Asociaţia „Viaţa”, copii de la Eliade și ABC;  
10.ÎMPREUNĂ LA ŞCOALĂ, ÎMPREUNĂ ÎN VIAŢĂ, sub 
deviza Anului European pentru dezvoltare-"Lumea 
noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru"- cu elevii 
integraţi de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
„Primăvara” şi voluntari Salvaţi Copiii-“A avea un 
prieten este mai vital decât a avea un înger”( Nichita 
Stănescu); 
11.  BANATUL-CURCUBEU DE ETNII - în Parcul 
Tricolorului, cu voluntari de la Asociaţia Nevo 
Parudimos, ONG Pro Europa, elevii de la alte licee din 
Reşiţa, promovarea tradiţiilor în comunitatea locală, 
reguli de convieţuire în spaţiul public;   
12.PROTEJEAZĂ-MI COPILĂRIA 5.06, împreună cu elevii 
de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”si 
voluntari de la Crucea Roşie,  modalități eficace de 
sprijinire a copiilor agresați, a persoanelor vulnerabile; 
13.PORŢI DESCHISE ÎN EUROPA PRIN MULTILINGVISM - 
împreună cu voluntari şi elevi de la Liceul de Artă şi 
Liceul Diaconovici Tietz din Reşiţa,  cu voluntari de la 
Europe Direct Timisoara, Fundatia Student Plus, 
Centrul de Voluntariat Timişoara- serbarea tuturor 
limbilor vorbite, sublinierea importanţei acestora în 
păstrarea unităţii în diversitate, deviza Uniunii 
Europene, a şansei de a studia şi de a munci, de a trăi 
demn intr-o societate europeană prosperă şi civilizată; 
14. Flash Mob - DIFERITI SUB ACEEAȘI UMBRELĂ, 
împreună cu voluntari de la Direcția pentru Sport și 
Tineret. 
 
Impact:  

Chestionarul final a fost aplicat unui numar de 300 
de elevi, cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani şi 100 de 
părinţi şi persoane din cartier. Criteriul A - existenţa 
toleranţei în şcoală şi în comunitate. Criteriul B - 
stabilirea relaţiilor cu persoane din grupuri etnice sau 
cu CES şi comportamentul agresiv faţă de acestea. 
Nivelul toleranţei a crescut de la 40%la 60%; în 
noiembrie 2014, doar 20% declarau  că interacţionează 
şi îi sprijină pe cei dezavantajaţi, în octombrie 2015, 
procentul acestora se ridică la 55%. Costurile 
proiectului au fost minime: spații cu titlul gratuit, bani 
de consumabile de la Asociația Părinților, care a adunat 
fondurile din acțiunile caritabile pentru rezolvarea a 3 
cazuri grave de copii cu dizabilităti, sponsor Cabinet 
medical dr. Mangea, activităţi de voluntariat 
desfăşurate de voluntari şi echipele lor, care au 
conceput formatul pliantelor, posterelor, afișelor; 
costumele au fost luate din lada de zestre a bunicilor. 
 
Utilitatea proiectului : 

- cristalizarea relaţiilor de colaborare bazate pe 
respect pentru diversitate, solidaritate, dialog deschis;  

dezvoltarea competenţelor legate de lucrul în 
echipă;  

-stimularea creativităţii şi a inventivităţii în folosul 
celor mulţi;  

-depăşirea limitelor, dezvoltarea capacităţii de a 
cunoaşte oameni noi, pentru că aşa după cum spunea 
John Stuart Mill, „Diversitatea nu este ceva rău, este un 
bine!” 

-înlăturarea factorilor frenatori, schimbarea 
mentalităţilor învechite; întărirea sentimentului de 
solidaritate , cresterea nivelului de înţelegere şi de 
acceptare între oameni; 

-comunitatea a devenit mai conştientă de 
însemnătatea unei bune convieţuiri, pe baza valorilor 
promovate de Uniunea Europeană;  

-înţelegerea însemnătăţii muncii de voluntar şi a 
beneficiilor acesteia;  

-colaborarea mai strănsă a părinţilor şi a 
specialiştilor cu şcoala şi întelegerea faptului ca numai 
împreună voluntari, factori de decizie din comunitate, 
psihologi, ONG-uri, comunitatea părinţilor şi a cadrelor 
didactice, vor realiza ceea ce spunea Nelson Mandela: 
„Le datorăm copiilor, cei mai vulnerabili cetăţeni ai 
oricărei societăţi, o viaţă lipsită de violenţă şi teamă!”; 

-proiectul promovează voluntariatul, campania 
umanitară , comunicarea eficientă, egalitatea de şanse 
la viaţă ale tinerilor, integrarea într-o societate 
inteligentă bazată pe cunoaştere şi valori europene: 
unitate în diversitate, identitate, tradiţii, demnitate, 
toleranță, nediscriminare, sigurantă, egalitate, 
libertate de expresie, democraţie, cetăţenie activă, 
voluntariat, participare, solidaritate. 
 
Rezultate:  

 Creșterea numărului  elevilor participanți la 
acțiuni/activități educative și a nivelului de 
toleranță; 

 doi colegi se deplasează acum cu ajutorul 
cârjelor procurate; 

 un coleg este mult mai optimist şi va face o 
nouă operaţie în Spania cu ajutorul unui 
sponsor pe care l-am găsit noi; 

 calități de lider european; 

 s-a îmbunătăţit climatul democratic, propice 
incluziunii sociale ca urmare a acceptării 
diversităţii, imaginea şcolii în comunitate  s-a 
reabilitat. 

 
Argumente: 

 Proiectul nostru a urmărit responsabilizarea 
tinerilor  şi implicarea lor în viaţa comunităţii 
şi credem că şi-a atins scopul. Procentajul de 
toleranţă şi de stabilire a unor relaţii inter-
umane a crescut cu procente cuprinse între 20 
şi 35%, de aceea ne propunem să continuăm 
asemenea activităţi şi în acest an. 

 Prin proiectul nostru se realizează o 
cunoaştere mai apropiată şi o rezolvare a 
situaţiei  copiilor aflaţi în dificultate din 
diferite motive: dificultăţi economice, sociale, 
etnice, probleme de sănătate, emoţionale. 
Acestia primesc înţelegere, şansa la 



 

 

4. PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 2
(5

2
) 

 
4

1
 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ A 
ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL 

PROIECTELOR ȘI 
PARTENERIATELOR ȘCOLARE. 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL 
INTERNAȚIONAL DA EURHOPE A 

EURHOME 
 

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. 

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. Valori ce au 
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. 

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 

dezvoltare personală, implicându-se în proiect 
şi fiind trataţi în mod egal cu ceilalti. Jocurile 
de intercunoaştere, învăţarea din experienţa 
convieţuirii foarte bune de-a lungul veacurilor 
între etnii, Banatul fiind caracterizat ca „un 
curcubeu de etnii”, au dezvoltat simţul 
apartenenţei la comunitatea locală, naţională, 
europeană, al responsabilităţii pentru o viaţă 
demnă în societate. 

 Toţi participanţii au avut şansa de a înţelege că 
lumea este mai colorată, mai valoroasă prin 
acceptarea diversităţii, dar mai ales prin 
respectarea acesteia. 

 Mass-media  a fost partener constant. 

 Sustenabilitate,  investiție pe termen 
nelimitat! 

 Proiectul nostru a încercat să răspundă 
articolului 1 din Declaraţia universală a 
Drepturilor Omului, preluată şi de Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului:„Toate 
fiinţele umane se nasc libere şi egale în 
demnitate şi în drepturi". 
 

prof. GHIORGHIȚA FERCEA 
Colegiul Naţional Mircea Eliade Reșița 
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  colaborare cu instituţiile şcolare si bisericeşti 
desfăşurăm 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. 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. 

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. 

Cu gândul curat si plin de voie bună, tinerii 
ortodocși ai Liceului Teoretic Traian Lalescu, 
coordonaţi de Pr. prof. Nicolae Chiosa, au inițiat 
parteneriatul cu Biserica Catolică și Biserica Anglicană 
dornice de o dezvoltare a creativitatii elevilor prin 
intermediul proiectelor interculturale pe teme 
religioase.  

Voi prezenta în continuare proiectul Da Eurhope 
a Eurhome, ca exemplificare a temei Ecumenismul de 
la misiune la aplicabilitate prin tineri, împreună cu 
mărturii ale participanţilor din diferiţi ani, pentru a 
evidenţia impactul pe care îl pot avea acest tip de 
proiecte educaţionale asupra tinerilor. 

Proiectul Da EurHope a EurHome a luat naştere în 
anul 2009, organizându-se în fiecare an, pe perioadă 
nedeterminată. Informaţii referitoare la proiect şi la 
activităţile desfăşurate de tineri au ajuns în repetate 
rânduri nu numai în ziarele locale, ci au făcut şi obiectul 
unor reportaje de ştiri. Mai mult decât atât, prin 
formarea unor grupuri pe reţele de socializare, am 
reuşit să informăm un număr mare de persoane, atât 
din cadrul şcolii, cât şi din afară despre importanţa 
proiectului. Bineînțeles, trecerea timpului a făcut ca în 
cadrul schimbului de experiență să fie și studenți care 
transmit mesajul până în celelalte orașe. În acest fel, 
toate valorile promovate de acest proiect sunt vizibile 
în societate. 

Proiectul a obţinut pentru trei ani consecutiv locul 
I pe ţară în cadrul concursului Made for Europe, 3 ani 
consecutivi, iar instituția a fost clasată pe primul loc în 
cadrul Galei Edumanager, atât în 2013 cât şi în 2014, cu 
proiectul Da EurHope a EurHome. Prin intermediul 
participanților, toți cei din jur sunt implicați indirect în 
dezvoltarea societății începând de la cei care sunt abia 
la începutul vieții. Se pot observa, deci, consecințele 
acestui schimb de experiență chiar prin 
comportamentul tinerilor în societate, prin evoluția lor 

în ceea ce privește modul de gândire, stilul de viață și 
personalitatea acestora. 

Proiectul are drept scop realizarea de activităţi 
interculturale şi lingvistice bazate pe toleranţa 
religioasă şi relaţia de prietenie dintre biserici, oferă 
participanţilor posibilitatea de a explora propriile valori 
şi atitudini faţă de alte culturi, cu scopul de a reduce 
orice atitudine de rasism, prejudecată sau excludere. 

Proiectul urmăreşte dezvoltarea acceptării şi 
înţelegerii celorlalţi, explorarea şi stimularea diferitelor 
puncte de vedere şi a diferenţelor culturale, precum şi 
favorizarea înţelegerii interdependenţei acestora în 
interiorul unui context european. 

Încă de la primele ediţii ale taberei, s-a sesizat o 
puternică schimbare a climatului în clasele elevilor care 
au luat parte la aceste activităţi, în sensul că aceştia s-
au arătat mult mai resposabili, disponibili şi implicaţi în 
activităţile organizate în şcoală. Acesta a fost motivul 
primordial pentru continuarea şi lărgirea acestui 
proiect. 

De asemenea, elevii participanţi au legat 
puternice relaţii de prietenie cu tinerii din Italia, Anglia, 
Suedia şi Danemarca, promovând imaginea României 
peste hotare. 

 
În anul școlar trecut, proiectul a avut ca temă 

principiile, valorile și caracteristicile cetăţeniei 
europene. În ţările care fac parte din Europa nu este 
încă suficient dezvoltată conştiinţa apartenenţei la o 
identitate comună, ce respectă, totodată, specificul 
fiecărei ţări în parte. Cetățenia europeană nu poate fi 
realizată fără conștientizarea lucrurilor pe care le avem 
în comun cu ceilalți cetățeni europeni.  

Tema a fost explorată prin intermediul unor 
metode interactive şi participative, folosindu-se o 
multitudine de activităţi cu tinerii precum şi tehnicile 
muncii în grupuri. Atelierele de lucru s-au concentrat 
asupra ideii de unitate în diversitate, care sunt 
diferenţele şi specificul fiecărui grup în raport cu tema 
şi care sunt identitatea şi aşteptările fiecăruia în parte. 
S-au folosit drept mijloace discuţiile în grup, vizitele 
didactice şi culturale, munca în grupuri, realizarea unor 
materiale. Programul a cuprins şi activităţi de team 
building, cooperare, precum şi activităţi desfăşurate în 
aer liber, care au constituit o parte importantă a 
proiectului.  

Locul de desfășurare al taberei este Centro 
Giovanni Paolo II din Loreto, Italia. Schimbul de 
experiență pune accent pe teme ca: cetățenia 
europeană și promovarea unui comportament sănătos, 
în special prin promovarea practicării de activități în aer 
liber și a practicării de sporturi în echipă ca și mijloc de 
a promova un stil de viață sănătos, dar și integrarea 
socială- toate în contextul religios al ecumenismului. Se 
urmărește, de asemenea, participarea activă a tinerilor 
în societate.  

Pe lângă conferinţe, discuţii pe grupuri şi sesiuni 
de feedback ce au ca temă concepte ce definesc 
cetăţenia europeană, au fost organizate jocuri şi 
activităţi sportive cu scopul de a apropia participanţii şi 
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  a promova o viaţă sănătoasă. Nu în ultimul rând, un 
număr de 5 workshopuri (abilităţi practice, cor, dans, 
jurnalism, fotografie/film) au fost organizate zilnic pe 
parcursul săptămânii petrecute în Italia, dând astfel 
participanţilor oportunitatea de a-şi valorifica  
interesele, talentele şi calităţile.  

Proiectul Da EurHope a Eurhome le-a permis 
tinerilor să exploreze propria cultură şi să cunoască 
culturile celorlalţi. Tinerii au vorbit despre propria 
cultură, despre propriile experienţe, despre bucătăria 
şi tradiţiile proprii în domenii precum muzica, dansul, 
sportul, etc. Acest lucru a fost foarte important pentru 
ca ei să cunoască, într-un mod informal, respectivele 
culturi şi respectivele moduri de a fi, inclusiv 
modalităţile de a-şi petrece timpul liber, domeniile de 
interes. Tinerii au fost implicaţi în activităţi de învăţare, 
de discuţie, de confruntare şi realizare de idei, ceea ce 
va facilita dialogul şi înţelegerea reciprocă.  

                                                                                     
Prof. NICOLAE CHIOSA 

Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 
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  CULORILE ANOTIMPURILOR ÎN 
LITERATURĂ 

 
„Nu e alta mai  frumoasă şi mai de folos în toată 

viaţa omului zăbavă, decăt cetitul cărţilor.”  
(Miron Costin) 

 
Născută din nevoia sufletului omenesc de a-şi 

exprima emoţiile sale cele mai puternice, literatura, 
arta cuvântului, este deopotrivă o artă a sufletului şi a 
minţii, care învinge timpul. Astfel, literatura nu este 
doar o artă a cuvântului, ci este mai ales o artă a 
sensibilităţii şi a imaginaţiei trezite prin intermediul 
limbajului poetic. Aducând o stare sufletească 
deosebită, lectura ne strecoară în minte, pe nesimţite, 
atitudini şi comportamente, sensuri şi învăţăminte.  

Însă, în ultimul timp, lectura pierde tot mai mult 
teren în faţa unor noi modalităţi de petrecere a 
timpului liber, iar copiii devin din ce în ce mai interesaţi 
de televizor, calculator sau internet. De aceea, încă din 
momentul în care cei mici au descoperit tainele 
cititului, trebuie să le îndrumăm paşii spre lectură, să-i 
învăţăm să preţuiască şi să respecte cartea, să-i 
descopere tainele şi înţelesul. Şi, pentru că adeseori 
timpul în orele de curs nu ne este suficient pentru a le 
călăuzi paşii pe minunatele cărări ale operei literare, 
putem iniţia o serie de proiecte extracurriculare ce au 
la bază literatura, lectura şi lucrul cu cartea.  

Din dorinţa de a cultiva interesul micilor şcolari 
pentru lectură şi a-i face să descopere plăcerea de a citi, 
a luat naştere Proiectul educativ extracurricular 
Culorile anotimpurilor în literatură. Aflat în acest an la 
a III-a ediţie, desfăşurat la nivel judeţean, cu participare 
naţională, acest proiect a generat activităţi frumoase, 
multă bucurie şi implicare, bucurându-se de un real 
interes atât din partea copiilor, cât şi din partea 
cadrelor didactice.  

Proiectul a fost iniţiat de către Şcoala Gimnazială 
Nr. 8 Reşiţa, fiind coordonat de către profesor pentru  
învățământul  primar Nedelcu Corina Emilia. Partenerii 
proiectului sunt Liceul de Arte Sabin Păuţa Reşiţa, 
profesor pentru  învățământul  primar Puichiţă 
Nicolina, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bocşa, profesor 
pentru  învățământul  primar Şelariu Elena Lorena şi  
profesor pentru  învățământul  primar Şelariu Alina, 
Colegiul Naţional C.D.Loga  Caransebeş, profesor 
pentru  învățământul  primar şi preşcolar Dobromirescu 
Anesia Marilena, Colegiul Naţional  Traian Doda 
Caransebeş, prof. înv. primar şi preşcolar Corneanu 
Chenti Nina.  

Scopul derulării acestui proiect este promovarea 
lecturii, dezvoltarea imaginaţiei, a simţului artistic şi 
estetic al elevilor, îmbogăţirea vocabularului, 
dezvoltarea creativităţii şi a deprinderilor de a realiza 
lucrări artistico-plastice precum şi scurte texte, în 
versuri sau proză, care să exprime frumuseţea 
anotimpurilor aşa cum este văzută şi simţită de ei. De 
asemenea, dorim încurajarea competiţiei şi 

cultivarea ambiţiei elevilor de a obţine noi 
performanţe.  

Am ales ca temă a proiectului frumuseţea 
anotimpurilor deoarece dorim ca elevii să înveţe să 
preţuiască şi să respecte natura cu frumuseţile ei, să 
descopere, în opera marilor scriitori, miracolul naturii 
în fiecare anotimp. Succesiunea anotimpurilor, 
răsăritul şi apusul soarelui, o noapte înstelată, un câmp 
înflorit, o pădure aurită de toamnă, un cer senin, toate 
pot deveni prilej de a atrage atenţia copilului asupra 
frumosului din natură, de a-l ajuta să-l perceapă şi să-l 
aprecieze, iar opera literară devine un instrument 
perfect de educare a simţului estetic.   

Activităţile propuse în cadrul acestui proiect s-au 
desfăşurat pe parcursul unui întreg an şcolar.  Astfel, în 
luna noiembrie s-a desfăşurat activitatea Ruginiu de 
toamnă, în luna ianuarie am descoperit împreună 
Argintiul de iarnă, în luna martie ne-am bucurat de un  
Curcubeu de primăvară, iar în luna mai, am pornit cu 
gândul spre Auriul de vară. Fiecare dintre activităţile 
propuse a cuprins lectura unor texte literare specifice 
fiecărui anotimp, recitare expresivă a poeziilor 
preferate, realizarea unor desene care să ilustreze 
culorile anotimpurilor sau Ateliere de creaţie în care 
copiii au realizat creaţii literare ilustrative pentru 
fiecare anotimp.  

Evaluarea şi finalizarea proiectului are loc în luna 
iunie, când elevii sunt invitaţi să participe la Concursul 
judeţean  Anotimpurile copilăriei - Ediţia a III-a, concurs 
de creaţie literară şi artistico-plastică pe tema 
frumuseţii anotimpurilor, iar cadrele didactice au 
posibilitatea de a participa la Simpozionul judeţean 
Lectura, marea mea bucurie - Ediţia I.  

Ajuns la cea de a treia ediţie, Concursul judeţean 
Anotimpurile copilăriei, organizat ca finalitate a 
proiectului, a atras în anii precedenţi un mare număr 
de participanţi, pe plan local, judeţean şi naţional. 
Desfăşurat pe două secţiuni, prima dedicată creaţiilor 
artistico-plastice, a doua dedicată creaţiilor literare, în 
versuri sau proză, concursul provoacă imaginaţia, 
creativitatea, exprimarea liberă a impresiilor şi 
sentimentelor copiilor, prilejuind conturarea tabloului 
naturii în adevărata sa splendoare.  

Pentru ca frumuseţea creaţiilor literare şi 
artistico-plastice realizate de către copii să rămână 
mereu proaspătă şi să poată fi împărtăşită mai departe, 
în urma celei de a doua ediţii a concursului am editat 
Cartea Fumuseţea anotimpurilor în ochi de copil, carte 
ce poate fi folosită ca auxiliar în activitatea didactică, 
atât pentru orele de lectură, cât şi ca temă de ispiraţie 
pentru orele de educaţie plastică. Aceasta este postată 
on-line pe blogul şcolii:  

 şcoalagimnaziala8resita.blogspot.ro 
În urma desfăşurării ediţiei din acest an a 

concursului Anotimpurile copilăriei  ne propunem 
editarea unei noi cărţi care va cuprinde creaţiile literare 
şi plastice ale elevilor participanţi şi publicarea acesteia 
on-line, pe blogul şcolii.  

Aflat la prima ediţie în acest an, Simpozionul 
judeţean Lectura, marea mea bucurie oferă 
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  oportunitatea cadrelor didactice de a împărtăşi 
experienţe proprii, exemple de bună practică, de a 
prezenta metode, mijloace, activităţi motivante prin 
care au reuşit să promoveze cartea şi lectura ca pe o 
bucurie în rândul elevilor. Prin propunerea acestui 
simpozion ne dorim încurajarea colaborării şi 
schimbului de experienţă între cadrele didactice, pe 
plan local şi naţional, contribuind astfel la diversificarea 
strategiilor managementului educaţional. Lucrările 
cadrelor didactice participante la acest simpozion vor fi 
incluse în Volumul  Lectura, marea mea bucurie, un ghid 
metodic on-line, cu ISBN, publicat pe blogul şcolii. 

În final, ca rezultate concrete ale acestui proiect, 
ne dorim creşterea interesului elevilor pentru lectura 
suplimentară, descoperirea motivaţiei pentru creaţia 
literară sau plastică, dar şi conştientizarea părinţilor 
privind rolul pe care-l are lectura în formarea şi 
dezvoltarea personalităţii elevilor. Dorim ca elevii să 
înveţe să preţuiască şi să respecte cartea, să descopere 
cum aceasta ne poate purta, ca un bun prieten, oriunde 
vrem să ajungem. De asemenea, dorim să le oferim 
copiilor prilejul de a se cunoaşte, de a învăţa să 
colaboreze şi de a lega noi prietenii. 

 
Imagini din activităţile noastre: 

 

 
 
 

 

 

 
 
Bibliografie: 
* Cornea, P., Introducere în teoria lecturii, Ed. Minerva, 
Bucuresti, 1988 
* Şincan, E., Alexandru, Gh., Lecturi literare pentru ciclul 
primar – Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi 
şi elevi, Ed. „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1993 

 
Prof. înv. primar CORINA EMILIA NEDELCU  

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa 
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  POVESTEA LOCALITĂŢII MELE 
 

Nicolae Iorga afirma: „Un popor care nu îşi 
cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte 
părinţii.”   

Orice localitate îşi are istoria ei, are o vechime, o 
întindere în timp şi spaţiu, are personalităţile ei, are 
OAMENI, LOCURI, FAPTE cu care se poate mândri.  
Rolul  proiectului este să le descoperim, să încercăm să 
le punem în valoare, să-i facem pe elevi să le 
conştientizeze însemnătatea, să fie interesaţi şi mândri 
de comunitatea locală. Consider că numai cunoscând 
istoria locală ne cunoaştem mai bine, învăţăm să fim 
mai buni, să apreciem valorile neamului, ne dezvoltăm 
spiritul patriotic. Prin implementarea activităţilor din 
cadrul proiectului dorim să cultivăm valori de 
înțelegere și toleranță, de integrare multiculturală 
subliniere a diversității naționale și culturale care se vor 
înscrie foarte bine în definirea identității comune 
europene, subliniind adevărul devizei Unitate în 
diversitate. Numai cunoscând trecutul, oamenii pot 
înţelege prezentul şi pot anticipa viitorul. Demersul 
nostru este util pentru cunoaşterea istoriei, geografiei, 
economiei locale, a oamenilor şi a faptelor acestora. 
Prospectarea trecutului istoric al localităţii este o 
condiţie esenţială pentru siguranţa viitorului acesteia.  

Dorim să producem o schimbare de atitudine a 
cadrelor didactice, a părinţilor, a elevilor şi a 
reprezentanţilor instituţiilor publice  faţă de 
comunitatea locală. 

Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor atitudini 
civice legate de respectul faţă de locurile natale şi 
implicarea în cadrul comunităţii. 

Proiectul încurajează comunicarea şi  
colaborarea, promovează competiţia şi cultivarea 
ambiţiei  de a obţine performanţe şcolare. Îşi 
propune să stimuleze realizarea unor creaţii plastice, 
literare care să ilustreze frumuseţea localităţii natale, 
organizarea unei expoziţii de fotografii şi creaţii 
artistico-plastice: Localitatea mea –un colţ de rai; 
realizarea unui schimb de experienţӑ între unitӑțile de 
învӑţӑmânt partenere din judeţ; cultivarea interesului 
pentru tradiţia şi istoria strămoşilor noştri.  
           Sunt încredințată că acest proiect educaţional va 
prinde rădăcini reprezentând o intervenție benefică în 
viața copiilor, devenind un bun obicei multă vreme și 
cu posibilitatea de dezvoltare/ continuare ulterioară a 
proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin 
crearea unor noi secţiuni, la nivel naţional. 
 

Prof. MARIA FOIAGU  
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa 

 

PREDAU CU PLACERE, ÎNVĂŢ 
EFICIENT - PROIECT ERASMUS+ 
LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT FLOAREA-SOARELUI 
REŞIŢA 

 
Grădiniţa cu Program Prelungit Floarea-Soarelui 

Reşiţa este situată în raionul Micro III al cartierului 
Lunca Bârzavei din municipiul Reşiţa, județul Caraș-
Severin. În prezent funcţionează cu 9 grupe de 
preşcolari: 8 în program prelungit, trei grupe mici (3-4 
ani), două grupe mijlocii (4-5 ani), trei grupe mari (5-6 
ani) şi o grupă  mare cu program normal, cu predare în 
alternativa educaţională Step by Step.  

În cadrul grădiniței, echipa cadrelor didactice este 
formată atât din educatoare cu experiență de peste 18 
ani în activitatea cu preșcolarii, din educatoare cu o mai 
mică experiență în domeniu, cât și din educatoare 
debutante. În urma întâlnirilor metodice, am constatat  
nevoia întregii echipe de a îmbunătății tehnicile și 
metodele noi de predare-învățare. 

În urma activităților zilnice cu preșcolarii am 
constatat o  individualizare a jocului, lipsa motivației 
copiilor pentru jocurile educative interactive, 
preșcolarii preferând jocurile individuale cu noile 
tehnologii (smart-phone, tabletă, PC). 

Metodele interactive de educare şi disciplinare a 
copilului încep să pălească în faţa lipsei de interes a 
copiilor pentru ele şi a capitulării părinţilor în faţă 
invaziei tehnologice. Acum micuţii sunt prizonierii altor 
forme de învăţare şi dezvoltare: jocurile video, 
televizorul, calculatorul şi alte gadgeturi. Acestea fac ca 
interactivitatea să pălească treptat în încercările de a 
impune educaţia şi de a dezvolta un copil puternic şi 
activ.  

Deși metodele interactive nu pot înlocui metodele 
tradiționale, suntem de părere că metodele interactive 
sprijină și completează metodele tradiționale. Echipa 
noastră necesită o aprofundare în ceea ce priveşte 
folosirea jocurilor educative în scopul de a spori 
motivaţia elevilor spre învățarea interactivă.  

Cadrele didactice cu experiență din grădinița 
noastră au fost instruite profesional atât pe metode 
tradiționale instructiv educative, cât și pe metode 
specifice alternative educaționale                Step by Step. 
Pentru a crește eficiența în activitatea didactică, este 
nevoie ca acestea să își îmbunătățească strategiile 
didactice, să cunoască și alte metode interactive decât 
cele specifice alternativei Step by Step, pentru a folosii 
noi tehnici și metode interactive de predare învățare. 
Pe de altă parte educatoarele debutante, fiind la 
început de carieră, vin cu o lipsă de experiență în 
abordarea strategiilor interactive de predare-învățare. 

Considerăm că este necesar ca întreaga echipă să 
introducă în activitatea cu preșcolarii strategii noi de 
joc care să ducă la crearea unui mediu de învățare 
prietenos, eficient, atractiv și activ. 
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  Pornind de la ideea că echipa noastră are nevoie 
de o îmbunătățire a stilului de predare-învățare, am 
răspuns la apelul naţional pentru proiecte de 
mobilitate Erasmus + şi am depus formularul de 
aplicaţie cu speranţa de a câştiga, dar totuşi şi cu teamă 
de eşec, fiind primul proiect de acest fel depus de 
unitatea noastră. În vara anului 2015, când au fost 
afişate rezultatele, ne-am numărat printre fericiţii 
câştigători ai proiectului 2015-1-RO01-KA101-014497, 
cu titlul  Predau cu plăcere, învăţ eficient, având un 
buget de 7.820 de euro. 

  Ne propunem ca prin acest proiect  să 
îmbunătățim tehnicile și metodele interactive de 
predare-învățare pentru  patru cadre didactice, atât 
debutante cât și cu experiență, din grădinița noastră. 

În acest sens am selectat  patru cadre didactice 
atât cu experiență în activitățile cu preșcolarii, cât și 
debutante, din unitatea noastră, care se vor 
perfecționa prin participarea la un curs de formare 
desfășurat în Norvegia  Interactive teaching - Using 
educational games in order to enhance learners  
motivation. Cursul se bazează pe  predarea interactivă 
și pune accent pe folosirea jocurilor educative, cu 
scopul de a stimula motivația elevilor pentru învățare. 
Cursul se va desfășura în limba engleză, grupul țintă al 
cursului sunt profesorii din învățământul preșcolar, 
primar, secundar. Obiectivele proiectului nostru sunt: 

a) Participarea a patru profesori pentru 
învățământ preșcolar, din Grădinița cu Program 
Prelungit Floarea-Soarelui Reșița, la un curs de formare 
a competențelor specifice predării interactive, 
desfășurat pe o perioadă de 5 zile, în anul 2016. 

b) Îmbunătățirea abilităților de a conlucra cu 
profesori cu profiluri diferite, în echipe transnaționale,  
pe perioada celor 5 zile de curs. 

c) Îmbunătățirea competențelor lingvistice ale 
celor patru cadre didactice participante la curs. 

d) Promovarea în grădinițele reșițene a 
strategiilor de predare interactivă, prin exemple de 
bune practici din activitatea cursului de formare, în 
perioada septembrie - noiembrie 2016. 

e) Implementarea activității unui opțional cu tema 
jocul interactiv la cel puțin două grupe de preșcolari din 
Grădinița Floarea-Soarelui Reșița. 

Prin implemenare acestui proiect ne aşteptăm la 
îmbunătăţirea oportunităților de dezvoltare 
profesională pentru cadrele didactice de la Grădiniţa cu 
Program Prelungit  Floarea-Soarelui Reşiţa; la un nivel 
mai bun de pregătire al copiilor care beneficiază de 
cadre didactice formate în spiritul metodelor 
interactive de predare-învăţare centrate pe copil; la 
îmbunătăţirea capacităţii Grădiniţei cu Program 
Prelungit Floarea-Soarelui Reşiţa de a aplica şi 
implementa proiecte de mobilitate în vederea formării 
personalului contractual; la stimularea cadrelor 
didactice din grădiniţă pentru participarea la educaţie 
permanentă şi crearea unei culturi de învăţare pe tot 
parcursul vieţii; la creşterea prestigiului unităţii; 
conştientizarea autorităţii locale cu privire la  calitatea 
serviciilor asigurate de Grădiniţa cu Program Prelungit  
Floarea-Soarelui Reşiţa; oportunitatea dezvoltării de 
parteneriate internaţionale. 

 
Prof. EMILIA  MODRIGAN  

Prof. ELENA COCA 
Grădiniţa cu Program Prelungit Floarea-Soarelui 

Reşiţa 
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  BUILDING TODAY THE CAREERS 
OF TOMORROW  

(CONSTRUIND ASTĂZI CARIERELE 
DE MÂINE) 

         
        Colegiul Național  Mircea Eliade din Reşiţa este 
coordonatorul şi beneficiarul principal al  proiectului      
Building Today the Careers of Tomorrow (Construind 
astăzi carierele de mâine), având ca parteneri şcoli din 
Italia, Polonia, Lituania şi Turcia. Perioada 
implementării este septembrie 2014 – august 2016.  
       Acest proiect este un parteneriat strategic în 
domeniul școlar, în cadrul programului Erasmus+, 
Acțiunea - cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb 
de bune practici, realizat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene, obținând 87 de puncte din 100 și 
clasându-se pe locul șase la nivel național, din totalul 
de 111 proiecte depuse la această secțiune. 
       Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru 
educație, formare, tineret și sport pentru perioada 
2014-2020, bazat pe parteneriate strategice ce creează   
punți  de legătură între parteneri din mai multe țări, cu 
scopul de a crește cooperarea internațională prin 
dezvoltarea de produse educaționale de calitate și 
inovatoare. 
      Grupul ţintă al proiectului Building Today the 
Careers of Tomorrow cuprinde atât elevi între 12 și 19 
ani, din învățământul secundar inferior și superior, 
profesional și teoretic, cât și profesori, părinți. 
      Proiectul își propune să implice școlile participante 
într-o serie de activități care vor conduce, în cele din 
urmă, la realizarea unor seturi de materiale pentru 
orientarea în carieră și construire a carierei. Scopul este 
ca prin utilizarea acestor produse să fie ajutați, în 
primul rând, elevii, în procesul de luare a deciziilor 
legate de dezvoltarea personală și orientarea în carieră, 
în sprijinirea lor pentru a face o alegere înțeleaptă, 
conștientă, determinată, precisă și durabilă, în 
construirea acesteia încă din timpul școlii. 
      Rezultatele așteptate ale proiectului sunt 
următoarele: 

- Reducerea părăsirii timpurii a școlii; 
- Creșterea încrederii în sine; 
- Stimularea motivării, a participării elevilor la 

propria dezvoltare personală; 
- Reducerea fenomenului exodului de creiere; 
- Creșterea competenței de comunicare într-o 

limbă străină (limba engleză, franceză și germană); 
- Sporirea prestigiului fiecărei școli în 

comunitate; 
- Abordarea problemei șomajului în rândul 

tinerilor; 
- Dezvoltarea gradului de conștientizare 

culturală, a valorilor multiculturalismului și 
multilingvismului. 
      Proiectul a început în septembrie 2014 și se va 
finaliza în august 2016. Au avut loc reuniuni 
transnaționale, prima fiind în România, la Colegiul 

Național  Mircea Eliade din Reşiţa (ianuarie, 2015),  
urmate de cele din Polonia, la Sucha Beskidska (aprilie, 
2015), apoi în orașul Utena din  Lituania (septembrie, 
2015) și în Triggiano, Italia (decembrie, 2015), iar ultima 
a fost la Istanbul, Turcia (aprilie, 2016). 
      Proiectul Building today the careers of tomorrow 
prevede realizarea mai multor produse distincte și 
totuși interconectate, toate alcătuind un pachet 
educațional de o certă valoare. 
      Un prim produs intelectual al proiectului este  
lucrarea  Career orientation – best practices across 
Europe (Orientarea în carieră –  cele mai bune practici 
din Europa), bazată pe o analiză aprofundată a 
punctelor forte și slabe ale metodelor utilizate în 
fiecare țară participantă, precum și pe selectarea celor 
mai bune exemple de materiale, chestionare etc. Este 
o carte rezultată în urma unei munci de cercetare a 
unor profesori din România, Italia, Lituania, Polonia și 
Turcia, oferind informații traduse în trei limbi de 
circulație internațională: engleză, franceză și germană. 
Sunt prezentate sistemul de învățământ din țările 
implicate în proiect, serviciile de orientare școlară și 
cele pentru alegerea unei cariere, amenințările și 
oportunitățile acestor servicii, importanța cunoașterii 
de sine – cheie pentru o orientare de succes în carieră, 
rolul profesorului, al familiei, al școlii, al societății în 
orientarea eficientă în carieră, importanța educației 
formale și non-formale etc. 
       Din acest pachet educațional fac parte și portofoliul 
elevului - Portofoliul de dezvoltare personală și de 
orientare în carieră, cu acronimul PDPOC, precum și 
broșura - Portofoliul de dezvoltare personală și de 
orientare în carieră, anexă a portofoliului elevului. 
        Această lucrare este rezultatul mai multor luni de 
muncă, de investigație, de efort creativ, de compilare și 
validare a unor seturi de materiale care să vină atât în 
sprijinul elevilor, cât și al părinților și profesorilor 
deopotrivă, în procesul de  construire a unui viitor mai 
bun pentru tânăra generație.  
        PDPOC-ul este un instrument personal și 
personalizat care îl va ajuta pe elev să-și contabilizeze 
succesele și eșecurile, să își cunoască punctele tari și pe 
cele slabe, să își identifice abilitățile, relațiile cu ceilalți, 
deprinderile acumulate, dar și bagajul de cunoștințe 
care se cere îmbunătățit, în vederea atingerii țelului 
propus: cariera aleasă. 
        PDPOC-ul se adresează totodată și părinților. El a 
fost conceput pentru a însoți elevul de-a lungul 
întregului său periplu prin învățământul preuniversitar. 
În consecință, în primii ani de școală, ciclul primar, 
părinții vor fi rugați   să-și ajute copiii în utilizarea și 
familiarizarea cu acest instrument. Îndrumați de 
părinți, copiii pot începe prin a înțelege și a utiliza 
diferite materiale din PDPOC, dezvoltând, în același 
timp, o percepție clară asupra utilității lui ulterioare.  
         De asemenea, PDPOC-ul solicită și ajutorul 
profesorului. Cum portofoliul este un instrument cu 
caracter eminamente educațional, profesorul va putea 
ajuta la implementarea sa cu sfaturi, îndrumări, 
evaluări; profesorul poate, cu siguranță, să se 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_ro.htm
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  folosească de acest instrument pentru a obține 
răspunsuri legate de anumiți elevi sau informații despre 
oricare elev la începutul unui nou ciclu de învățământ, 
în cazul în care alte surse  informative nu există ori nu 
sunt demne de încredere. 
        Un PDPOC bine alcătuit va oferi informații 
neprețuite asupra deprinderilor, aptitudinilor, 
intereselor, realizărilor elevului, va încorpora mostre 
ale celor mai bune teste, schițe, compuneri sau lucrări, 
va aduna și va creiona o imagine realistă a potențialului 
de dezvoltare a elevului. 
        De asemenea, broșura anexată PDPOC-ului oferă 
alte informații necesare, inclusiv modalitățile de 
interpretare a testelor, a chestionarelor inserate în 
portofoliul elevului. 
        Acest pachet educațional contribuie la 
consolidarea calității și dimensiunii europene în 
educație, răspunde nevoilor publicului țintă, asigură 
egalitatea de șanse, pentru că oricine are acces liber la 
toate aceste produse intelectuale, ele putând fi, de 
asemenea, integrate și utilizate atât în activitățile 
formale, cât și în cele non-formale. 
       Nu în ultimul rând, e de subliniat transferabilitatea 
produselor în contextul educațional intern și extern, 
având în vedere că sunt traduse în limbi de circulație 
internațională, caracterul lor practic ce facilitează 

dezvoltarea personală și orientarea în carieră, 
valorizând, în același timp, competențele, interesele și 
calitățile elevilor. 
       Pentru ca impactul să se maximizeze, sperăm ca și 
alte părți să fie interesate,  cum ar fi companiile, ONG-
urile, autoritățile locale și regionale, devenind, de 
asemenea, parte integrantă a dezvoltării activităților 
proiectului, așa cum piața locurilor de muncă se 
bazează pe ele, prin oferirea de informații relevante cu 
privire la  situația domeniilor sau a locurilor de muncă, 
ulterior acestea putând oferi chiar oportunități de 
angajare. 
      Toate informațiile despre proiect și, implicit, despre 
activitățile derulate, însoțite de fotografii, despre 
produsele intelectuale amintite sunt vizibile și 
utilizabile de orice persoană interesată, de pe website-
ul: www.btctpro.org.  
 

Prof. CRISTINA LERCH – coordonator proiect 
Colegiul Național  Mircea Eliade Reșița 

Prof. MARIA CRIȘAN – responsabil diseminare și 
exploatare a rezultatelor proiectului 

Colegiul Național  Mircea Eliade Reșița 
 

ÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR 
INTELECTUALE ALE COPIILOR – 
PREMISĂ PENTRU REUȘITA ÎN 

VIITOR 
 

Grădinița cu Program Prelungit  Floarea-soarelui 
Reșița este câștigătoarea unui proiect implementat 
prin Programul IPA de Colaborare Transfrontalieră 
România- Republica Serbia 2007-2013 -Smart Children 
Network. 

Proiectul nostru are la bază noile descoperiri în 
neurofiziologie care au dovedit că capacitățile 
intelectuale depind de numărul de sinapse din creier, 
sinapse care se dezvoltă intens până la vârsta de cinci 
ani (peste 50%), urmată de vârsta de şapte ani - 75% și 
până la vârsta de doisprezece ani 95% din creier este 
dezvoltat. Grijia părinților, dar și a eductorilor și 
profesorilor pentru reușita copiilor ar trebui să fie 
formarea unui număr cât mai mare de sinapse. 

Prima activitate cuprinsă în acest proiect a fost 
organizarea a două seminarii de instruire, unul dedicat 
cadrelor didactice ale grădiniței cu o durată de 2 zile și 
unul dedicat părinților preșcolarilor. 

 Prin intermediul acestor seminarii s-a urmărit 
asigurarea formării cadrelor didactice și părinților 
pentru implementarea cu succes a unui nou sistem de 
învățare dezvoltat de Mensa, sistem care s-a dovedit a 
stimula la copii dezvoltarea capacităţilor intelectuale, 
atenţia şi concentrarea, coordonarea mişcărilor şi 
mobilităţii, gândirea divergentă, acumularea de 
cunoştinţe funcţionale şi de dezvoltare a talentelor. 

Acest sistem de învățare face o punte de legătură între 
noile descoperiri ştiinţifice şi practicile curente. 
Caracteristica de bază a acestui program de învăţare nu 
este să schimbe sistemul educațional, ci doar metodele 
de lucru cu copiii.  

MENSA este o organizație care reunește oameni 
cu un coeficient de inteligență ridicat, iar obiectivul 
principal este cercetarea inteligenţei şi ocupării forţei 
de muncă pentru binele tuturor oamenilor din 
comunitate. De ani de zile, organizatia a cercetat cum 
să îmbunătăţească abilităţile intelectuale. Autorul 
acestui program, doctorul Ranko Rajovic, a făcut o 
echipă de experţi în domeniul pedagogiei, 
neurofiziologiei, defectologiei, psihologiei și geneticii.  
Împreună, au făcut un program eficient şi simplu, care 
are o opţiune de evaluare continuă.  Avantajul acestui 
tip de concept este aplicarea acestuia la copiii 
preşcolari pentru stimularea dezvoltării capacităţilor 
intelectuale ale fiecărui copil.  Doar faptul că creierul 
uman se dezvoltă peste 50% din capacitatea sa până la 
vârsta de cinci ani ar trebui să fie un motiv suficient 
pentru a începe cu aplicarea de programe specializate, 
cât mai devreme posibil.  Este responsabilitatea 
societăţii, comunităţii locale şi a fiecărui părinte să nu 
piardă această perioadă extrem de importantă in viață 
și să sprijine dezvoltarea potenţialului biologic pentru 
fiecare copil la maxim.  

Aplicarea sistemului NTC de învăţare al Mensa 
prevede:  

  Împiedicarea oricărei forme de disturbie de 
concentrare sau lipsă de atenţie, de dislexie 
care ar putea apărea mai târziu în şcoală; 



 

 

4. PROIECTE EDUCAȚIONALE  

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 2

(5
2

) 

 

5
0

 

    Dezvoltarea coordonării mişcărilor şi a 
funcţiilor motorii;  

  Dezvoltarea vitezei de gândire şi de a face 
concluzii (cunoştinţe funcţionale);  

  Detectarea copiilor supradotati şi 
îmbunătăţirea talentele lor;  

  Dezvoltarea reţelei de neuroni, care, dacă 
este însoţită de exerciţii specifice, măreşte 
capacitatea creierului de procesare a 
informaţiilor.  

Pe parcursul proiectului, sistemul NTC de învăţare 
al MENSA a fost planificat să aibă exerciţii de lectură, 
mobilitate, jocuri de memorie, de atenţie, gândire 
funcţională, etc. Acest sistem, modificat şi ajustat la 
nivelul Grădiniţei cu Program Prelungit  Floarea-
soarelui  Reşiţa, permite utilizarea avantajelor 
multiculturale pentru creşterea capacităţilor 
intelectuale ale copiilor preşcolari. În acelaşi timp, 
acest sistem stabileşte şi adânceşte comunicarea între 
educatoare, părinţi şi copii. 

Obiectivele specifice ale acestui sistem sunt 
introducerea de elemente - sisteme de exerciţii- în 
activităţile de învăţământ zilnice din grădiniţe, care s-
au dovedit a stimula dezvoltarea capacităţilor 
intelectuale, atenţia şi concentrarea, coordonarea 
mişcărilor şi mobilităţii, gândirea divergentă 
(originalitate, flexibilitate, fluenţă, probleme de 
sensibilitate etc.), acumularea de cunoştinţe 
funcţionale şi de dezvoltare a talentelor. De asemenea, 
aceste exerciţii stimulează dezvoltarea capacităţilor 
individuale în aspect de percepţie (vizual şi acustic), mai 
ales simboluri abstracte, să observe detalii, forme, 
culori, expresii verbale etc. Acest program de stimulare 
reprezintă o identificare timpurie a copiilor 
supradotaţi.  

Seminarul a fost organizat la Grădinița  cu  
Program Prelungit  Floarea-soarelui  Reșița și  condus 
de autorul programului, Dr. Ranko Rajovic, împreună cu 
trei lectori din Serbia și România din domeniul 
neurofiziologiei și pedagogiei. Cadrele didactice au avut 
posibilitatea de a întâlni noi cunoștințe științifice în 
domeniul dezvoltării timpurii a creierului și aplicarea 
concretă a sistemului de învățare NTC, al cărui impact 
pozitiv este cunoscut deja în aproape 20 de  țări 
europene. 

Conform feedback-ului inițial, cadrele didactice 
participante la proiect sunt conștiente de importanța 
stimulării capacităților intelectuale timpurii a 
preșcolarilor, iar la părinți s-a trezit conștientizarea 
rolului lor de neînlocuit în asigurarea stimulării optime 
pentru propriul copil.  

Cu proiectul nostru crește în mod direct eficiența 
cadrelor didactice, de-a lungul noului sistem de lucru 
care se bazează pe îmbunătățirea constantă, care este 
în conformitate cu sistemul de la UE. Unul dintre 
obiectivele principale ale proiectului nostru este ca în 
timpul procesului să ne concentrăm asupra valorilor 
europene cu scopul de a spori cunoștințele aplicabile. 

Metodele de predare vechi nu mai dau rezultatele 
adecvate pentru provocările pe care le aduce secolul 

XXI. Știind asta, acesta este unul dintre principalele 
motive pentru care noi, în colaborare cu experții, ne 
străduim să dezvoltăm noi metode de predare. Prin 
implementarea acestor metode putem crea 
precondițiile și mediul în care se stimulează capacitatea 
totală pentru copii, cunoștințele funcționale și 
capacitățile intelectuale. 

Știindu-se toate acestea, în România, în practica 
pedagogică nu se aplică aceste noi descoperiri, iar 
verificarea cunoştinţelor funcţionale a avut rezultate 
devastatoare. La testul  PISA din 2012, care evaluează 
cunoştinţele funcţionale la copiii de şcoală, din 65 de 
ţări, România este pe locul 45. În România, programe 
cum ar fi sistemul NTC de învăţare al MENSA, care este 
dezvoltat pe baza celor mai noi cercetări şi a căror 
implementare a avut rezultate extraordinare în toată 
Europa, nu sunt aplicate.  

Creșterea acestui tip de cunoaștere este unul 
dintre obiectivele principale ale proiectului nostru. Prin 
astfel de proiecte, copiii mai mici îşi vor mări 
cunoştinţele funcţionale şi, în viitor, rezultatele testelor 
PISA se vor putea îmbunătăţi.  

 

 
  

Prof. coordonator proiect  DANIELA VULPEȘ  
Grădinița  cu Program Prelungit  Floarea-soarelui  

Reșița 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – 

UN DEZIDERAT AL ȘCOLII 
MODERNE   

 
Societatea contemporană, pe lângă problematica 

specifică cu care se confruntă și care a generat noile 
educații, se caracterizează printr-o mare diversitate 
culturală. Diversitatea culturală este o realitate în 
timpurile noastre, inclusiv la nivelul sistemului educativ 
și de aceea este absolut necesar să fie bine gestionate 
relațiile conviețuirii între membrii grupurilor 
etnoculturale. 

Copilul trebuie educat să respecte propriile valori 
culturale, dar și ale altor națiuni. Lucian Blaga scria în 
„Trilogia culturii‟: „Originalitatea unui popor nu se 
manifestă numai în creațiile ce-i aparțin exclusiv, ci și în 
modul cum asimilează motivele de largă circulație‟. 

Educația trebuie să vizeze nevoile de învățare ale 
tuturor copiilor, tinerilor, adulților, ale celor excluși, 
urmărind astfel, dezvoltarea deplină a personalității 
umane și întărirea 

respectului față de drepturile omului și față de 
libertățile sale fundamentale. Ea trebuie să ia în 
considerare ori să se fondeze pe diferență și să se 
deschidă în fața diverselor valori, o educație capabilă să 
răspundă nevoilor Europei contemporane și viitoare, 
caracterizată printr-o perfectă loialitate, respectul 
persoanei umane, toleranță, simpatie, sociabilitate, 
generozitate și spirit de întrajutorare. 

Educația interculturală are ca element cheie 
interculturalismul, ale cărui niveluri principale de 
acțiune sunt: 

- la nivel internațional: conlucrarea între 
diferite țări, culturi pentru cooperare  

internațională; 
- la nivel de colaborare dintre diferite 

segmente de cultură și etnice, ale unor 
comunități  

în vederea formării tuturor membrilor 
indiferent de etnie. 

Educația interculturală promovează atitudini 
tolerante, deschise de acceptare și înțelegere firească 
a raportului eu-celălalt și a noțiunii de străin, 
recunoașterea și respectarea diferențelor culturale 
prin valorificarea pozitivă a relațiilor de egalitate între 
oameni și nu prin aplicarea polarității superior-inferior. 
De asemenea, presupune promovarea unor politici 
școlare care să permită egalizarea șanselor în educație 
și a unor strategii de valorificare a diferențelor culturale 
pentru a le transforma în resurse pedagogice.  

Vor fi urmărite obiective specifice, precum: 
a) achiziționarea de cunoștințe socio - 

umane ( teorii și concepții despre 
stereotipuri, prejudecăți, caracteristici 
ale elevilor din diferite etnii, rase, spații 
culturale, grupuri și clase sociale); 

b) strategii de predare diferențiată în 
funcție de capitalul cultural al 
educatorului; 

c) clarificarea propriei identități culturale ( 
să aibă o înțelegere clară a moștenirii 
sale culturale și să înțeleagă cum 
experimentele sale pot interacționa cu 
cele ale unor grupuri de altă proveniență 
culturală; 

d) atitudini intergrupale și interetnice 
pozitive. 

       Există trei niveluri la care se pot identifica strategii 
și forme de realizare a educației interculturale: 

- la nivelul curriculum-ului nucleu; 
- la nivelul curriculum-ului la decizia școlii; 
- la nivelul activităților extracurriculare. 
Astfel, în anul școlar 2015-2016, în parteneriat cu 

Școala Gimnazială Nr. 9 Reșița, am derulat Proiectul „O 
școală pentru toți‟. În cadrul proiectului au fost 
implicate mai multe clase din școală respectiv clasele I-
IV de la Școala Câlnic, unde majoritatea elevilor sunt de 
etnie rromă și clasa a IX-a și a X-a CES Primăvara 
integrată la Colegiul Național „Mircea Eliade‟.  

Scopul proiectului: crearea unui mediu socio-
cultural şi educativ proprice dezvoltării şi educării 
copiilor în spiritul egalităţii şi echităţii şi înlăturarea 
discriminării, a intoleranţei faţă de copiii de altă etnie, 
copiii cu cerinţe educative speciale sau proveniţi din 
alte medii socio-economice. 

Obiectivele:  
* Dobândirea de cunoştinţe privind cultura 

proprie şi alte culturi; 
* Dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi 

socializare faţă de copiii de etnii diferite, 
copiii cu cerinţe educative speciale sau alte 
medii socio-economice; 

* Cunoaşterea şi practicarea unui 
comportament civic în şcoală şi societate, 
exprimat prin manifestări pozitive faţă de 
copiii de altă etnie, copiii cu cerinţe 
educative speciale sau alte medii socio-
economice şi prin refuzul discriminării şi al 
intoleranţei; 

* Stabilirea unor relaţii de prietenie şi 
colaborare între copii şi adulţi/copii – copii 
de etnii diferite, cu cerinţe educative 
speciale sau alte medii socio-economice; 

* Cunoaşterea şi respectarea unor drepturi 
fundamentale ale omului și copilului 
împotriva discriminării. 

Activități desfășurate: 
„Cine suntem noi?‟ - cunoașterea 

partenerilor, jocuri de cunoaștere - 
„Cântec și povești de viață‟ - învăţarea şi 

audierea unor cântece şi povestiri de la 
prietenii de altă etnie - 

„Mai aproape de Dumnezeu” - pictură de 
icoane - 
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„Din suflet pentru suflet” - activitate de 
colectare şi donare de jucării şi rechizite 
şcolare elevilor de la Școala Câlnic – 

„Să ne păstrăm tradiţia” - paradă de costume, 
dansuri şi cântece tradiţionale specifice 
minorităţilor etnice – 

„Carnavalul prieteniei ‟ - cântec, joc și voie 
bună - 

Prin activitățile desfășurate am încercat să 
identificăm căi optime de cultivare a valorilor 
interculturale (toleranța, interdependența, 
cooperarea, nonviolența, egalitatea, depășirea 
prejudecăților, demnitatea…). Au fost organizate 

activități în cadrul cărora participanții să se poată 
cunoaște mai bine, să coopereze și să trăiască 
împreună evenimente culturale care au contribuit la 
realizarea educației interculturale. De asemenea, au 
fost implicați părinții în desfășurarea unor activități. 

Modalitățile de educație interculturală la clasele 
mici sunt eficiente dacă educatorul sădește în mintea 
elevilor următoarea idee: „Copiii au dreptul de a fi 
egali, indiferent de rasă, sex, limbă, religie‟ 
(Art.1„Convenția cu privire la drepturile copilului‟). 
 

Prof. înv. primar NETA NOVAC 
Colegiul Național Mircea Eliade Reșița 

 


