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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  „VIITORUL ÎNCEPE AZI!” LA 
COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN 

REŞIŢA 
 

 
COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA, şcoală cu 

tradiţie în derularea de proiecte europene, a câştigat 
un nou proiect de mobilităţi cu finanţare europeană 
prin Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 - 
Învăţământ profesional şi tehnic (Vocational Education 
and Training, VET), intitulat Oportunităţi  de integrare 
pe piaţa muncii prin mobilităţi educaţionale - Viitorul 
începe azi!. Iniţiativa se bucură de un buget alocat de 
55 834,00 euro reprezentând cheltuieli de organizare, 
transport, subzistenţă şi va fi implementată până  la 
sfârşitul lunii septembrie 2017. 

Programul de mobilităţi se va derula în perioada 
20.03.2017 -07.04.2017 în oraşul spaniol Granada. De 
acesta vor beneficia elevii clasei a X-a, liceul tehnologic, 
profilul tehnic, domeniul „Industrie textilă şi pielărie”, 
calificarea „Tehnician designer vestimentar”  şi 
domeniul „Mecanică”, calificarea „Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi reparaţii”. 

La stagiul ce se va derula în cadrul unor firme 
spaniole de prestigiu, vor participa 22 de elevi ai 
Colegiului Tehnic Cărăşan. Proiectul  continuă un 
parteneriat al Colegiului Tehnic Cărăşan Reşiţa cu 
M.E.P. EUROPROJECTS Granada şi  importante 
organizaţii de formare şi plasament în domeniul 
industriei textile şi pielărie şi din domeniul mecanic  din 
Spania: CONFECCIONES MONTILLA S.L., Granada; 
PENELA E HIJOS S.L, Granada; HITA Y ARCOS  S.L., 
Granada; FERBAFRAN S.L., Granada; ESTANTERIAS 
METALICAS GRANALUZ S.L., Granada. 

Concursul pentru selecţia participanţilor la proiect 
s-a desfăşurat în perioada  14.11. 2016-  25. 11. 2016. 

Criteriile, documentele necesare înscrierii  şi probele de 
selecţie au fost aduse la cunoştinţa grupului ţintă prin 
anunţuri pe site-ul şcolii: www.colegiulcarasan.ro, pe 
avizierul scolii, în sălile de curs unde-şi desfăşoară  
activitatea şi prin massmedia locală. 

În urma desfăşurării concursului,  au fost selectaţi 
următorii elevi: Bălaşa Ana-Maria, Stanciu Alexandra, 
Ieremiţă Cristiana-Felicia, Filip Andrada-Petruţa, 
Manda Dorina, Nuţă Loredana Mirabela, Alexandru 
Mihaela-Liliana, Teleki Mădălina Ioana, Băndăşilă 
Andreea-Nicoleta-Maria, Toma  Teodora-Andreea, 
Peter Cosmina-Alexandra-Denisa, Tudor Codruţa, 
Perţoni Elisabeta-Maria, Ţîrle Valentina-Bianca, pentru 
domeniul Industrie Textilă și Pielărie. Domeniul 
Mecanic va fi reprezentat de elevii: Petrică P. Ionuţ-
Pavel, Schneider V. Adrian-Ionuţ, Bărbuleasa N. Florin-
Nicu, Milencovici Nicu-Alex, Ciopraga V. Alin-Dorin, 
Tudor P. Bogdan-Petru, Apetroaiei D.  Daniel-Ionel, Sas 
D. Alexandru-Gabriel.  

Imediat după afişarea rezultatelor selecţiei, cei 22 
participanţi au început  programul privind pregătirea 
pedagogică, lingvistică şi culturală. În cadrul acestui 
program, până la plecarea în  mobilitate, participanţii 
vor efectua 40 de ore de limba spaniolă, 10 ore de 
pregătire pedagogică şi 4 ore de pregătire culturală. 
Pregătirea  culturală va continua şi-n timpul mobilităţii 
din Spania şi va consta în vizite la muzee, diverse 
obiective turistice, excursii în diferite oraşe din 
Andaluzia,  prin programul cultural oferit de partenerul 
intermediar M.E.P. Europroject Granada. 

În perioada stagiului, protagoniştii vor avea şansa 
de a exersa operaţii tehnologice cu utilaje şi tehnologii 
moderne din domeniul textil şi mecanic, de a participa 
la activităţi moderne de formare profesională, de a-şi 
dezvolta abilităţi şi competenţe menite să le deschidă 
uşa angajării pe piaţa europeană a muncii şi, de ce nu, 
de a-şi pune pe picioare propria afacere. În plus, tinerii 
care se vor implica în proiect îşi vor putea dezvolta 
competenţele de comunicare, lingvistice, sociale şi 
culturale.  

Rezultatele aşteptate ale proiectului se vor 
reflecta în nivelul de performanţă al formabililor, în 
procentul îmbunătăţit al ratei de tranziţie de la şcoală 
la viaţă activă, procent influenţat de certificatele de 
competenţe profesionale pe care participanţii le vor 
obţine la finalizarea proiectului. Componenta învăţării 
la locul de muncă are o contribuţie substanţială la 
dezvoltarea unei identităţi profesionale, poate stimula 
încrederea în sine a tinerilor participanţi la proiect. 
Învăţarea la locul de muncă le permite celor încadraţi 
în muncă să îşi dezvolte propriul potenţial.  

Rezultatele pe care, de asemenea, le aşteptăm în 
urma participării elevilor la proiect sunt: 

 îmbunătăţirea performanţelor de învăţare; 
 angajare sporită şi perspective de carieră 

îmbunătăţite; 
 spirit de iniţiativă şi antreprenoriat  crescut; 
 creşterea autoresponsabilizării şi stimei de 

sine; 
 compeţente lingvistice imbunătăţite; 
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   participare mai activă în societate; 
 mai bună conştientizare a  a valorilor UE; 
 creşterea motivaţiei pentru a lua parte şi în 

viitor la educaţie sau formare. 
Participarea la acest stagiu  oferă elevilor şi 

profesorilor posibilitatea de a face cunoscut Colegiul 
Tehnic Cărășan Reșița, sistemul românesc de 
învăţământ, obiceiurile şi tradiţiile din România în 
general, şi din zona Banatului în special. 

Participarea la proiect va reprezenta o 
oportunitate  pentru participanți, deoarece pregătirea 
teoretică și practică se va  derula în condiții reale de  
muncă. Sub îndrumarea tutorilor de stagiu, elevii vor fi 
integraţi în echipe de lucru, vor învăţa ergonomia 
locului de muncă, se vor obișnui cu cerințele unui loc 
de muncă, vor  dovedi atenție, îndemânare, putere de 
analiză și decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la 
situații noi, spirit competitiv, creativitate, iar lucrul în 
echipă îi va responsabiliza. Prin activitățile practice 
realizate în atelierele partenerului, participanții vor 
dobândi cunoștințe, abilitați și competențe care nu 
sunt pur profesionale  

Competențele lingvistice, sociale și interculturale 
dobândite de către participanți sunt importante pentru 
succesul în viață, iar prin participarea la proiectele 
ERASMUS +  tinerii au posibilitatea de a-și completa și 
consolida competențele-cheie fără a neglija 
competențele profesionale. 

Competențele comportamentale se vor 
îmbunătăți prin acest proiect, deoarece elevii vor 

înțelege mai bine importanța valorilor morale precum 
integritatea, umanitatea și prietenia, într-o societate 
europeană modernă, deschisă spre noi orizonturi. 

Elevii participanți  vor avea șansa să intre în  
contact cu altă cultură,  alte etnii și religii,  iar acest 
lucru îi va determina să accepte și să înțeleagă alte 
puncte de vedere și să respecte asemănările și 
diferențele dintre ei și ceilalți. Prin activitățile 
desfășurate în timpul liber, prin vizitele culturale 
efectuate, elevii îşi vor lărgi orizontul cultural și spiritual 
și își vor  îmbunătăți   competențele interculturale. 
Elevii vor învăța să facă față unor noi provocări, să 
promoveze toleranța, șansele egale, libertatea și 
democrația.  

În urma participării la proiect, fiecare participant 
va primi certificat Europass Mobility pentru formarea 
profesională şi certificate de participare din partea 
organizaţiei de primire şi a organizaţiei intermediare 
M.E.P. Europroject Granada şi va reprezenta "cartea de 
vizită" în formarea lor inițială, dovada calificărilor și 
competențelor. 

Echipa de proiect este formată din profesor 
Elena-Dalina Rancu - coordonatorul proiectului, 
profesor Leontina Laţcu - responsabil cu diseminarea şi 
valorizarea și economist Maria Laszlo -  managerul 
financiar al proiectului. 
 

Prof. ELENA-DALINA RANCU 
Inspector școlar 

 

PROIECTUL ERASMUS+  
„CL@SS - ÎNVĂȚAREA DE 
COMPETENȚE ÎN ȘCOLILE 

SECUNDARE” 
 

În perioada 2015-2017, Colegiul Economic al 
Banatului Montan din Reşiţa derulează proiectul 
Erasmus+ „CL@SS - Învăţarea de competenţe în şcolile 
secundare”. Proiectul urmărește să ofere un model 
inovativ și eficient de predare, care să ducă la 
dezvoltarea competenţelor sociale ale elevilor şi să facă 
disciplinele de studiu mai interesante şi mai atractive 
pentru elevi. Această abordare le va stimula 
creativitatea şi motivaţia, va influenţa pozitiv pro-
activitatea şi rezultatele elevilor. În plus, modelul 
pedagogic propus are ca scop și dezvoltarea 
competenţelor (profesionale şi sociale), a motivaţiei şi 
încrederii în sine a cadrelor didactice.     

Coordonatorul proiectului este National 
Management School din Bulgaria, iar parteneri sunt 
organizațiile METEGDER din Turcia, RPIC-ViP s.r.o. din 
Cehia, Şcoala Secundară 137 “Angel Kanchev” din 
Bulgaria, Colegiul Economic al Banatului Montan din 
România şi Celjski Mladinski Center din Slovenia. 

Între OBIECTIVELE proiectului se numără: 
 Echiparea profesorilor cu metodologia de 

predare a competenţelor cheie transversale, pe care o 

vor putea utiliza în cadrul activităţii zilnice de la catedră 
la diferite discipline și care va contribui la: 

- dezvoltarea inteligenţei sociale a elevilor. 
- asigurarea unor metode de predare mai 

eficientă a disciplinelor şcolare, utilizarea mai 
eficientă a cunoştinţelor şi rezultate mai bune, 
creşterea stimei de sine şi a satisfacţiei şcolare în 
rândul elevilor. 

În cadrul proiectului, la Colegiul Economic al 
Banatului Montan din Reșița și la școlile partenere s-au 
desfășurat diferite activități de diseminare (ședințe de 
informare cu părinți și elevi), cursuri de formare pentru 
profesori și ateliere de pilotare a materialelor didactice 
la clasă. Inițial, au fost selectate trei cadre didactice 
pentru a participa la un curs de formare pentru 
multiplicatori (formatori), care s-a organizat în Ostrava, 
Cehia, pe o perioadă de șase zile. Cei trei participanți        
s-au familiarizat cu metodologia de lucru în cadrul unei 
instituții specializate în fomarea adulților, apoi au avut 
sarcina de a organiza cursuri de formare pentru cadrele 
didactice din județ. Au fost organizate trei cursuri de 
formare cu durata de două zile, la care s-au înscris 43 
de cadre didactice din 10 școli. Participanților le-au fost 
prezentate materialele didactice și metodologia de 
formare, care vizează dezvoltarea a șase competențe-
cheie la elevi: Comunicare eficientă, Cooperare, 
Antreprenoriat, Rezolvarea problemelor, Învățare pe 
tot parcursul vieții, Găsirea și gestionarea informației. 
Într-o atmosferă foarte plăcută, cei 43 de participanți 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  au avut ocazia să aplice diferite activități din cadrul 
materialelor didactice și să joace, de această dată, rolul 
elevilor. Cursurile de formare au fost urmate de un 
Workshop național, care a avut ca scop pregătirea 
activității de aplicare a materialelor didactice în cadrul 
orelor de curs. De asemenea, participanții au învățat 
cum să creeze exerciții noi, care vor fi adăugate 
materialelor deja existente.  

După finalizarea activității de pilotare, au fost 
centralizate 40 de chestionare de satisfacție de la 
profesori și 2146 de chestionare de la elevi, iar 
feedback-ul primit din partea acestora a fost 
extraordinar („Am învățat mult mai ușor prin aceste 
metode”; „Aș dori ca toate orele să se desfășoare 
astfel”; „A fost o atmosferă relaxantă și am învățat 
foarte multe într-un timp foarte scurt”; „Am avut ocazia 
să îmi cunosc mult mai bine colegii și profesorul”; „Am 
putut să le spun celorlalți părerea mea și să fiu 
ascultat”; „Am contribuit la succesul echipei mele”). 
Este o dovadă în plus că învățarea prin joc reprezintă o 
alternativă de succes pentru a face disciplinele de 
studiu cât mai atractive pentru elevi. 

În luna aprilie 2017, trei dintre profesorii 
participanți la acest proiect, împreună cu unul dintre 
multiplicatori și cu membrii echipei de proiect vor 
participa la un Workshop internațional în Istanbul, 
unde vor prezenta activitățile derulate cu elevii și vor 
stabili formatul final pentru materialele didactice care 
vor fi publicate la finalul proiectului. Este de menționat 
faptul că varianta finală a materialelor didactice va 
conține, pentru fiecare dintre cele 6 competențe 
menționate, câte un Ghid al competenței și câte 40 de 
exerciții care pot fi utilizate la diferite discipline de 
studiu, la care se vor adăuga și 500 de exerciții noi, 
propuse de cadrele didactice din toate țările 
participante la acest proiect. Materialele vor fi traduse 
în limbile țărilor partenere, apoi vor fi publicate, dar și 
incluse pe o platformă on-line, de unde vor putea fi 
accesate și utilizate de către toți cei implicați în 
activități. Participanții vor primi și un certificat 
internațional, care atestă implicarea lor în activitățile 
proiectului și pregătirea de profesor-formator de 
competențe sociale. 

 
Prof. MĂDĂLINA-MIRUNA CHIOSA 

Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița 
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  PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ 
ȘCOALĂ ÎN ȘCOLILE REȘIȚENE 

 
Din anul școlar 2016-2017 funcționează 

programul Școala după școală și în orașul Reșița, un 
program necesar pentru elevii mici, în special, pentru 
părinți, dar și pentru întreaga comunitate. Acest lucru 
a fost posibil datorită unităților de învățământ care, la 
solicitările părinților, au încheiat parteneriate cu 
societatea Centru de Educație și Loisir - Edunova, 
furnizor de servicii educaționale și de supraveghere 
copii. Acest parteneriat a fost încheiat în cadrul 
proiectelor Școală după școală, elaborate de  echipe de 
cadre didactice din Școala Gimnazială Mihai Peia, 
Școala Gimnazială Nr. 7, Școala Gimnazială Nr. 8 și 
Școala Gimnazială Nr. 9 din municipiul Reșița,  proiecte 
avizate de Inspectoratul Școlar Județean                         
Caraș- Severin. 

Povestea acestui centru de educație începe în 
anul 2011, când am hotărât să desfășurăm activități 
școlare complementare cu elevii din ciclul primar după 
orele de curs. Acest program presupunea 
supravegherea copiilor și oferirea sprijinului necesar în 
vederea efectuării temelor și se adresa tuturor copiilor 
din oraș.  

Nevoia tot mai mare a școlilor de a desfășura un 
asemenea program pentru elevi a făcut ca activitatea 
Centrului Edunova să continue chiar în incinta unităților 
de învățământ, pentru a evita deplasarea copiilor în 
alte spații. De asemenea, cadre didactice de excepție 
au început să ni se alăture în desfășurarea programului, 
permițându-ne să creștem  numărul grupelor de elevi.  

Programul centrului de educație se desfășoară de 
luni până vineri între orele 12.00 - 16.00. Primele două 
ore sunt dedicate relaxării și servirii mesei de către 
școlari, apoi începe programul de studiu, respectând 
Metodologia de organizare a Programului Școală după 
școală. De asemenea, copiii pot participa la cluburi de 
limba engleză, limba germană și la clubul de chitară, 
activtăți deosebit de relaxante pentru ei, deoarece 
totul se desfășoară sub formă de joc, bucurându-i.  

Seriozitatea, standardele ridicate la care 
funcționăm, dar și prețul accesibil multor categorii 
sociale, au făcut ca numărul copiilor care se înscriu în 
acest program să fie tot mai mare. Mai mult, aceștia nu 
au vrut să renunțe la programul nostru nici la 
finalizarea ciclului primar, motiv pentru care ne-am 
zbătut să înființăm o grupă și pentru copiii din ciclul 
gimnazial. 

În momentul de față, Centrul Edunova desfășoară 
activitatea pentru 12 grupe de elevi din ciclul primar și 
o grupă pentru ciclul gimnazial, în fiecare grupă fiind 
înscriși între 4 și 10 elevi. Deși în metodologie este 
permisă înscrierea a maxim 12 copii într-o grupă, noi 
am decis sa nu funcționăm cu mai mult de 10 copii 
tocmai pentru a oferi mai mult sprijin elevilor și pentru 
a menține ridicată calitatea actului educațional pe care 
îl desfășurăm. 

Pentru a-i bucura pe cei mici am avut grijă să 
dotăm spațiile cu locuri de joacă și odihnă și cu mobilier 
adecvat activității pe care o derulăm. 

Cadrele didactice cu ani de experiență în 
învățământ au sprijinit activitatea noastră și ni s-au 
alăturat, adaptându-se cu ușurință la noul tip de 
activitate, foarte solicitant de altfel. De la un an la altul, 
echipa Edunova se mândrește cu tot mai mulți dascăli 
deosebiți: Ana Drăgoi, Dana Mezin, Doina Boceanu, 
Georgeta Gaita, Rodica Moldovan, Eleonora Negroiu, 
Cristina Tistu, Latinca Baloia, Paulina Borchescu, Otilia 
Bircea pentru ciclul primar și profesorii Iadranca-Ionela 
Baicu și Florin Cleșnescu pentru ciclul gimnazial, Aime 
Bîrleanu- profesor limba engleză și Silvia Nemeșagu- 
profesor limba germană.  

Copiii vin cu plăcere la programul after school, loc 
unde socializează cu copii de vârste diferite, dar și cu 
mulți adulți, care sparg cu maiestrie acele bariere pe 
care copiii și le imaginează între elevi și profesori. Copiii 
sunt destinși, comunică extraordinar, lucru care le dă 
foarte multă încredere în ei, în ceea ce pot, acest fapt 
având un deosebit impact asupra activităților școlare 
derulate la clasă, cât și asupra atitudinii pe care o au 
copiii față de tot ce îi înconjoară. 

Pentru noi au fost ani frumoși, destul de grei, 
pentru ca a trebuit să ne adaptăm mereu la cerințele 
instituțiilor cu care colaborăm, la cerințele și nevoile 
copiilor, părinților, dar ne bucurăm că am rezistat în 
acest răstimp, că am fost perseverente, că ne-am 
respectat munca și angajamentele și că am ajuns în 
acest punct în care lucrurile s-au stabilizat.  

Le mulțumim tuturor celor care au înțeles și au 
sprijinit activitatea noastră în tot acest timp, celor care 
au acceptat să ne unim forțele pentru ca,  împreună,  să 
le  oferim copiilor suportul de care au atâta nevoie. 

 
Prof. înv. primar ADRIA-MARIA CĂRĂUȘAN 

Prof. înv. primar OTILIA-GIANINA DUICU 
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  EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ  ÎN 
CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 
Educaţia interculturală este un concept accesibil 

cadrelor didactice, părinţilor, chiar și cei care sunt 
confruntaţi pentru întâia oară cu acest termen înţeleg 
sensul său.  

Conform Dicţionarului de Psihologie – Paul 
Popescu Neveanu, fenomenul educaţional este unul 
social de dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane 
ca subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor, prin 
comunicare şi exerciţiu, prin modelarea 
comportamentului său şi prin integrarea în activitatea 
şi în relaţiile sociale. 

În raportul UNESCO privind educaţia secolului XXI, 
învăţământul este reprezentat ca sprijinindu-se pe 
patru stâlpi, ca patru componente de bază ale 
educaţiei:  

- deprinderea de a şti; 
- deprinderea de a face; 
- deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi; 
-  deprinderea de a fi.  

Aceste patru roluri complementare ale educaţiei 
nu pot fi disociate unele de altele, iar direcţia către care 
se îndreaptă este  emanciparea individului, privită ca şi 
capacitatea de a participa la o cetăţenie deplină într-o 
societate deschisă şi democratică. 

Educaţia interculturală corespunde celui de-al 
treilea stâlp al educaţiei: deprinderea de a trăi 
împreună cu ceilalţi. 

Comisia Internaţională pentru educaţia secolului 
XXI pune accentul pe această componentă a educaţiei, 
ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăţi 
armonioase. Acest stâlp se referă la deprinderea de a 
trăi împreună cu ceilalţi, „prin dezvoltarea cunoaşterii 
celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii 
sale”. 

Aplicarea principiilor educaţiei interculturale 
presupune, în același timp, respectul diversităţii și al 
echităţii.  Pe aceste două axe se bazează, în practică, 
atât conţinuturile cât şi procesele pedagogice proprii 
educaţiei interculturale 

Interculturalitatea aduce în societate un plus de 
cunoaștere și de îmbogățire culturală. 

Educaţia interculturală se referă la teme ca 
„acceptarea”, „conviețuire cu ceilalți”, „participare”, 
evitarea prejudecății și promovarea unei educații 
democratice, interculturală/ multiculturală.  

Obiectivul general al educaţiei interculturale este 
acela de a ușura deprinderea  abilităţii de convieţuire 
în societatea plurală a zilelor noastre. Mai clar, 
obiectivele educaţiei interculturale privesc câteva axe 
pe care le vom detalia în cele ce urmează: 
 conştientizarea cauzelor şi rădăcinilor propriilor 

determinări culturale, a stereotipurilor, a 
prejudecăţilor proprii, precum şi identificarea 
acestora la ceilalţi; 

 deprinderea capacităţii de a relativiza 
perspectivele şi punctele de vedere, precum şi 
de a dezvolta abilităţi de comunicare cu ceilalţi; 

 este formarea unor atitudini pozitive care să fie 
aplicate în cadrul unei societăţi plurale: 
respectul pentru diversitate, pentru identitatea 
celor percepuţi ca fiind diferiţi, şi implicit, 
respingerea atitudinilor intolerante şi 
discriminatorii faţă de aceştia; 

 stimularea unei participări active în sensul 
aplicării principiilor pluraliste şi a combaterii 
rasismului, xenofobiei, şi a discriminării din 
orice punct de vedere 

Educația interculturală poate fi implementată cu 
succes în orice școală. Școala abordează ideile educației 
interculturale prin următoarele componente: 
 își organizează activitatea într-un mod 

democratic dând astfel elevilor posibilitatea să 
se exprime liber, să dialogheze ținând cont de 
ceilalți, lasându-i să-și asume responsabilități; 

 le oferă tuturor elevilor șanse egale, prin 
participarea la activități extracurriculare, 
evitând marginalizarea sau izolarea elevilor; 

 elevii din cadrul liceului, pot experimenta 
diverse roluri, pot identifica și analiza raporturi 
de autoritate în cadrul grupului de elevi sau în 
cadrul instituției, pot depista abuzurile și pot 
reacționa la acestea; 

 relațiile dintre elevi s-au îmbunătățit datorită 
cooperării dintre aceștia; 

 școala asigură un anumit prestigiu fiecărui elev, 
eliminând orice urmă de manifestare 
discriminatorie din comportamentul elevilor. 

Învățarea interculturală presupune o învățare pe 
tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă. Dacă ne 
putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus 
decât alții și că fiecare persoană trebuie tratată cu 
șanse egală, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce 
vor accepta și se vor îmbogăți în urma diversității 
culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice este 
aceea de a le oferi copiilor experiențe de învățare care 
să-i familiarizeze cu diferite culturi. 

Cunoştinţele aprofundate despre scopul, 
obiectivele şi principiile educaţiei interculturale se 
regăsesc însă foarte rar în rândul cadrelor didactice. 

Educaţia interculturală, scopurile şi principiile 
acesteia sunt înţelese într-un mod superficial, 
punându-se accentul pe aspecte de suprafaţă, 
„turistice” sau „de spectacol” (un aspect, cum este 
portul, tradiţii fixate în timp, care nu mai corespund 
neapărat realităţilor moderne, obiceiuri care nu sunt 
prezentate în raport cu istoria grupului etnic, dansuri şi 
muzică specifice anumitor grupuri etnice etc.).  

Dacă în domeniul cunoştinţelor referitoare la 
interculturalitate mai este mult de lucru, terenul pare 
propice pentru a răsădi seminţele interculturalităţii: 
percepţia cadrelor didactice asupra educaţiei 
interculturale este în general pozitivă. Materia este 
privită ca ceva care stârnește interes, pentru cadrele 
didactice şi pentru elevi şi părinţi.  
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  Atractivitatea educaţiei interculturale constă în 
noutatea tematicii pentru învăţământul din România; 
chiar dacă această cunoaștere s-ar putea să dispară 
odată cu familiarizarea mai profundă cu conceptele 
educaţiei interculturale, fiind astfel o atracţie de 
suprafaţă, ea trebuie exploatată pentru a profita de 
deschiderea de care pare a beneficia în rândul cadrelor 
didactice. 

Educația interculturală poate atinge trei niveluri: 
de curriculum nucleu, de curriculum la decizia școlii, la 
activitățiile extracurriculare. 

De asemenea, educația interculturală poate 
atinge mai multe direcții: etnică, religioasă, 
profesională, rasială. 

Impunerea pe plan educativ a unor strategii 
eficiente de realizare a educației interculturale se 
poate realiza începând cu nivelul ,,zero’’, acela al 
creeării unui curriculum intercultural. Iată câteva 
direcții pe care acesta se poate axa: 

 pătrunderea diversității etnice și culturale în 
tot mediul înconjurător; 
 prețuirea diversității; 
 întărirea și afirmarea propriei identiăți; 
 introducerea conținuturilor etnice și a 
diferențelor culturale în toate formele de 
învățământ; 
 recunoașterea sărbătorilor și a festivităților 
specifice grupurilor etnice; 
 reflectarea variatelor realități socio-culturale 
în lecturi, povestiri, compoziții muzicale și 
plastice; 
 folosirea în învățare a experiențelor diferite; 
 recunoașterea succeselor și a contribuțiilor 
membrilor unui grup; 
 valorificarea în curriculum a resurselor 
comunității locale; 
 antrenarea tuturor copiilor în studiul 
continuu al comunității locale; 
 interpretarea   succeselor   și   a   
performanțelor   unor   copii   din   perspectiva 
valorilor unui grup; 

Realizarea   unor   activități   interculturale   
vizează   formarea   unor conduite interculturale: 

 deschiderea spre altul, spre străin, spre 
neobișnuit; 
 aptitudinea de a percepe ceea ce ne este 
străin; 
 acceptarea celuilalt ca fiind ,,altul’’; 
 trăirea situațiilor ambigue, ambivalente; 
 aptitudinea favorabilă de a experimenta; 
 alungarea fricii față de ,,altul’’; 
 capacitatea de a pune în chestiune propriile 
norme; 
 neacceptarea utopiei ,,discursului 
comunicațional egalitar’’, discuții până la 
proiect comun; 
 capacitatea de a recunoaște și de a realiza 
repere etno și sociocentriste; 
 aptitudinea de a asuma conflicte (cu calm, 
constructiv); 

 performanța de a cuceri identități mai largi. 
Motive pentru care o şcoală poate decide să 

includă acest curs în curriculumul opțional: 
 România este o ţară multiculturală; 
 oamenii sunt diferiţi, dar au şi trăsături 
similare; 
 intervenţia educativă timpurie este mai 
eficientă; 
 opţionalul este interdisciplinar; 
 este însoţit de auxiliare didactice: ghidul 
învãţãtorului, caietul elevului. 
 cel mai important motiv pentru care acest 
curs poate fi inclus în curriculumul la decizia 
şcolii constă în faptul că diversitatea înseamnă 
bogăţie. 

Strategiile și formele de realizare a educației 
interculturale urmăresc firul dimensiunilor educației 
interculturale: 

 mișcarea interculturală - egalizarea  șanselor, 
echitate  între  grupuri  socio-culturale; 
 abordarea interculturală  a  curriculum-ului 
(cunoașterea, înțelegerea diferențelor); 
 procesul de educație interculturală 
(competența de a înțelege și de a învăța să 
negociem diversitatea culturală); 
 angajamentul  intercultural (combaterea   
rasismului, a formelor de discriminare) 

Activitățile extracurriculare propuse și derulate 
de liceu din perspectiva educației interculturale sunt 
următoarele: 

 participarea la diferite evenimente culturale 
și sărbători locale; 
 organizarea de activitați sportive; 
 invitarea în spatiul școlar a unor specialiști: 
parteneriate educative cu medici nutritioniști, 
cu Poliția Rutiera, etc; 
 utilizarea frecventă a centrelor de 
documentare, a bibliotecii școlare: activități 
sustinute în incinta bibliotecii; 
 activități vocale și corale: serbări susținute de 
elevii talentați ai școlii cu diverse ocazii; pot 
aminti aici nenumăratele serbări caritabile 
susținute de elevi cu scopul de a-și ajuta colegii 
suferinzi de boli grave; 
 parteneriate cu diferite școli din alte zone sau 
medii sociale; 
 vizite, excursii 

Educaţia interculturală are drept bază axiologică 
şi promovează următoarele valori şi atitudini:  

 respect faţă de demnitatea umană şi 
Drepturile Omului;  
 deschidere faţă de diferenţele culturale;  
 empatie culturală;  
 spirit civic;  
 toleranţă şi înţelegere, acceptarea 
diferenţelor de opinii, valori, credinţe etc.;  
 atitudine pozitivă faţă de persoanele ce 
aparţin unor culturi diferite; 
 valorificarea constructivă a diferenţelor 
culturale;  
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   disponibilitate pentru colaborare şi cooperare 
în cadrul dialogului intercultural;  
 rezolvarea paşnică a conflictelor.  
 respect faţă de valorile propriei culturi şi a 
valorilor etniilor conlocuitoare. 

 Implementarea acestor valori va contribui la 
asigurarea şanselor egale în evoluţia fiecărei 
personalităţi, indiferent de apartenenţa etnică; 
asigurarea dezvoltării multilaterale a personalităţii, în 
dependenţă de preferinţele şi oportunităţile 
individuale; asigurarea dreptului fiecărei etnii la 
educaţie şi eliminarea obstacolelor de integrare în 
societate; asigurarea procesului de integrare 
pregnante a personalităţii în societate; acceptarea 
diversităţii culturale în baza respectării demnităţii 
umane şi a Drepturilor Omului, întru asigurarea unei 
convieţuiri paşnice autentice, într-un mediu polietnic. 
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Prof. MIHAELA WETTERNEK   
Colegiul Tehnic Reșița 

 

ZIUA NAȚIONALĂ  
ÎN ȘCOALA NOASTRĂ 

 
Ziua Națională a fost sărbătorită la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Celnic-Anina în mod festiv, sub     
motto-ul „Țara nu se servește cu declarații de dragoste, 
ci cu muncă cinstită și, la nevoie, cu jertfă” (Mihail 
Sadoveanu). 

1 Decembrie este o zi deosebită pentru toți 
românii, mai ales pentru că ea are o semnificație  
istorică importantă. Unirea înfăptuită în 1918 este una 
din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. 
Cadrele didactice implicate în proiect au urmărit 
cultivarea sentimentului de dragoste față de strămoșii 
noștri. Deși sunt mici, elevii trebuie să își cunoască 
trecutul, să aprecieze eroii neamului și faptele lor 
mărețe. Această educație patriotică trebuie să înceapă 
firesc în familie și se continuă în grădiniță și școală. 

Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda 
astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care 
insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect 
pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, 
strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile 
strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că 
sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de 
neam şi ţară. 

Proiectul educațional a urmărit: cunoașterea unor 
elemente de istorie, geografie, religie, care  definesc 
portretul spiritual al poporului roman; stimularea 

dorinței de cunoaștere a realizărilor strămoșilor noștri 
și mândria față de trecutul istoric al acestor meleaguri. 

Din programul activităților putem enumera: 
lecturarea unor povestiri cu conținut istoric „Moş Ion 
Roată şi Unirea”, „Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după 
Ion Creangă, „Trăiască România dodoloaţă”, după 
Lucian Blaga, evocarea evenimentului în pictură, 
finalizată cu o expoziție, atelier de confecționare de 
steaguri și ecusoane, învățarea unor cântece și poezii 
dedicate zilei de 1 Decembrie, prezentarea unui 
program artistic. 

 

 
 

La aceste activități au participat elevii claselor I și 
a VI-a A, părinții elevilor și cadre didactice, oferind 
solemnitate și seriozitate momentelor. 

Materialele folosite au fost planşe cu imagini 
reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice, steagul 
Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu 
povestiri istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu 
muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie creponată. 
Metodele didactice variate folosite (explicaţia, 
conversaţia, expunerea, problematizarea, 
brainstormingul, povestirea, munca independentă, 
exerciţiul, jocul didactic, demonstraţia) au contribuit la 
reușita activității. 
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  Sunt lăudabile contribuțiile resurselor umane, 
care prelungesc învățarea prin activități extrașcolare 
reușite, distractive și apreciate de elevi și părinți. 

 
Prof. înv. primar FLOAREA-DANIELA ROGOBETE  

    Școala Gimnazială Nr. 1 Celnic - Anina 
 

 

 

 

   
     

 

INTEGRAREA METODELOR 
PROGRAMULUI DE ÎNVĂȚARE 

NTC ÎN CURRICULUM-UL 
PREȘCOLAR ROMÂNESC 

 
 Este potrivit pentru sistemul de învățământ 
românesc programul NTC? Pot fi adaptate metodele 
promovate de acest program la curriculumul românesc 
pentru preșcolari? Acestea au fost primele întrebări pe 
care mi le-am pus după ce am avut ocazia să cunosc 
aceste metode inovatoare prin intermediul proiectului 
„Smart Children Network”, metode care au adus 
rezultate remarcabile în rândul copiilor din multe țări, 
cu toate că fiecare țară avea propriul curriculum 
național.  

Caracteristica de bază a acestui program de 
învățământ nu este schimbarea sistemului educațional, 
ci doar metodele de abordare a activităților, astfel încât 
aceste activități să fie nu doar dinamice și plăcute 
copiilor, ci și benefice pentru dezvoltarea lor 
intelectuală. Programul NTC este prescurtarea de la 
Nikola Tesla Centre și propune să lucrăm cu copilul ca 
întreg, să îl stimulam și să îi creăm autonomie în 
activitate, să îi creăm motivarea naturală pentru 
învățare, adică să dezvoltăm Talentul Natural al 
Copilului.   

Trăim într-o continuă evoluție și avem datoria 
de a ține pasul cu schimbările, astfel încât șă venim în 
întâmpinarea  nevoilor copiilor. Metodele de predare 
vechi nu mai dau rezultatele adecvate pentru 
provocările actuale. Știind aceasta, trebuie să ne 
străduim să dezvoltăm noi metode de predare, iar 
acest program vine în întâmpinarea nevoilor noastre, 
trezind interesul copiilor pentru învățare prin joc. 
Copilul este implicat activ în procesul de învățare pe 
durata întregii desfășurări a activității. El este stimulat 
să cerceteze, să clasifice, să compare și să facă asocieri 
între informațiile pe care le deține pentru a găsi soluții 
la temele date, împletind activitatea științifică cu cea 
motorie. Acest model de abordare a activităților 
didactice este atractiv, antrenant și agreat de copii, 
transformând învățarea în joc.  

Programul NTC pune accent de asemenea pe 
rotații, sărituri, echilibru, acomodarea ochi-mână, 
motricitate fină, care integrate în procesul de predare-
învățare conduc la dezvoltarea integrală a copilului. De 
asemenea, dacă activitățile prezintă interes pentru 
copil, acesta va fi atent la ceea ce are de făcut, se va 
putea concentra și își va folosi resursele la capacitate 
maximă pentru a-și îndeplini sarcinile. Astfel, întreaga 
activitate va fi percepută de copil drept un joc 
antrenant, iar teama și stresul vor fi înlăturate.  

Putem implica activ copilul chiar și în 
activitățile de predare a informațiilor noi. În loc să  
enumerăm și să arătăm imagini, putem solicita celor 
mici să găsească legături între elementele 
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 caracteristice ale acestora, făcând asocieri, comparații, 
creînd legături și descoperind singuri sau cu mici 
indicații ceea ce se dorește a fi predat. Copiii vor fi 
activi, vor da frâu liber imaginației, vor fi mai dezinvolți, 
mai ales că fiecare idee va fi apreciată și întărită de 
informații concrete care vor fi reținute cu ușurință. De 
exemplu în activitatea  de predare a animalelor 
domestice înainte de a le observa putem solicita 
copiilor să găsească o legătură între „paznic” și „prieten 
al omului” – CÂINELE; între „lapte” și „coarne”- VACA, 
apoi să le observăm, iar caracteristicile le putem 
descoperii în același mod.  

Cu toții știm că este ușor să reținem și să ne 
amintim imagini. Atunci de ce ne străduim să îi învățăm 
pe copiii noștri cuvinte? Este timpul să înlocuim 
repetiția folosită în memorizare cu reprezentarea 
grafică a ceea ce se dorește a fi învățat. Dacă copilului i 
se cere să asocieze o imagine pentru fiecare cuvânt sau 
expresie din poezia ce urmează a fi învățată și să o 
reprezinte grafic, la sfârșit va putea singur să citească 
ceea ce a desenat, va reține și va reda cu ușurință textul 
predat. Cu timpul, reprezentările copiilor vor deveni tot 
mai complexe, vor reține cu ușurință ceea ce au de 
învățat și în același timp vor exersa scrisul, căpătând 
autonomie în activități. Abordate astfel, activitățile ce 
implică memorare se vor transforma din activități 
plictisitoare, obositoare în unele interesante, 
antrenante, care activează gândirea copilului. 

Exemplu: 
       

  
MAMA 

Mama e un cântec vesel, 
E iubirea-n zori de zi, 

Mama-i cântecul culorii, 
Florile peste câmpii. 

  

 
CEARTA 

Cireșica are mere, 
Cireșel vine și cere. 

Cireșica nu se-ndură, 
Cireșel vine și fură. 
Cireșica l-a certat, 
Cireșel s-a supărat. 

 
Gândirea copilului poate fi activată și prin 

întrepătrunderea activităților de povestire cu cele de 
științe. Putem să îi solicităm copilului să repovestească 
ceea ce i-am citit, transpunând povestea ascultată   
într-o țară sau loc cunoscut de el, într-un alt anotimp, 
adaptând-o la noua condiție de viață. În acest fel 
înlăturăm repetiția, plictiseala, stimulându-l să 
gândească, să creeze noi posibilități de derulare a 
evenimentelor și de plasare a personajelor și    
ajutându-l să își dezvolte capacitățile. De exemplu le 
putem solicita copiilor să își imagineze povestea 
Cenușăresei derulându-se la Timișoara sau în Franța, 
Scufița Roșie la Paris sau in anotimpul iarna, Cei trei 
purceluși la Reșița sau în Africa.   

A fost demonstrat și, în urma implementării, 
am observat și noi, că metodele propuse de programul 
NTC, prin împletirea exercițiilor motrice cu jocurile de 
memorie, de gândire funcțională, conduc la creșterea 
capacităților intelectuale, a atenției și concentrării 
copiilor.  

Cu acest program crește în mod direct și 
eficiența cadrelor didactice, deoarece noul sistem de 
lucru se bazează pe îmbunătățirea constantă a 
capacităților profesionale. Atâta timp cât copiii 
participă cu interes și plăcere la activități, întrecându-
se în a-și  aduce aportul la rezolvarea temelor propuse, 
cadrele didactice sunt motivate să creeze provocări noi 
pentru aceștia. Rezultatele constante ale copiilor 
contribuie de altfel la înlăturarea stresului profesional 
și la ridicarea încrederii și stimei de sine.  

 
Prof. VASILICA-DANIELA VULPEȘ  
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