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Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’ din Pucioasa, 
la prima întâlnire de proiect Erasmus+ 

 

În  săptămâna  24-28  noiembrie  2014  a  avut  loc  în  Spania,  în  minunatul  oraş 
Alicante,  la  „I.E.S.  Francisco  Figueras  Pacheco”,  prima  întâlnire  transnaţională  din 
cadrul  proiectului  cu  titlul  ,,European  Classroom”,  proiect  de  parteneriat  strategic 
între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea – cheie K.A.2.  

 

Proiectul  European  Classroom  este  finanţat  de  Comisia  Europeană,  iar  şcolii 
noastre  i-a revenit suma de 67.970 de euro.  

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2014 – 2017), fiind un parteneriat între 
şcoli din 6 ţări: Franţa - coordonator (Groupe Scolaire „Saint Jacques de Compostelle”, Dax, 
Aquitaine),  România  (Şcoala  Gimnazială  ,,Mihai  Viteazul’’,  Pucioasa,  Dâmboviţa),  Olanda 
(„Jac  P.  Thijsse  College”,  Castricum,  Noord-Holland),  Germania  („Realschule  Eberbach”, 
Eberbach,  Baden-Württemberg),  Spania  („I.E.S.  Francisco  Figueras  Pacheco”,  Alicante, 
Comunidad  Valenciana),  Marea  Britanie  („Alderley  Edge  School  for  Girls”,  Alderley  Edge, 
Cheshire) şi Polonia („Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych”, Sosnowiec, Śląskie).  

 

 
 

Ce-şi propune acest proiect ambiţios, al cărui grup – ţintă este format din 150 de elevi şi 
12  cadre  didactice  (numai  din  şcoala  noastră,  toţi  fiind  selectionați  în  cadrul  unui  proces 
complex, care a inclus și o etapă de preselecție, în perioada de scriere a aplicaţiei)?  

Scopul proiectului nostru este de a realiza conexiuni între activităţile şcolare din sălile 
de clasă şi din afara lor, derulate în 7 ţări europene, prin lecţiile de zi cu zi şi de a împărtăşi 
exemple de bune practici între profesori şi elevi. Deşi programele noastre şcolare şi viziunile 
asupra  sistemului  educaţional  diferă  în  mod  vizibil  de  la  o  ţară  la  alta,  există  aspecte 
generale  comune,  iar  noi  considerăm  că  putem  coopera  şi  studia  acest  teren  comun, 
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demonstrând  că  există  elevi  şi  profesori  fără  frontiere  şi  singurul  scop  viabil  al  educaţiei 
oferite de şcoală este calitatea acesteia. 

Activităţile  propuse sunt  complexe, fiind  în  acord  cu  tipul  proiectului. Ele  vizează  în 
special  modalităţile  de  armonizare  a  curriculumurilor  din  cele  7  ţări  europene,  în  ciuda 
diferenţelor  evidente.  În  fapt,  proiectul  „European  Classroom”  este  compus  din  19  mini-
proiecte,  ale  căror  teme,  profesorii  implicaţi  le-au  propus  şi  le-au  conturat  în  perioada  de 
scriere a aplicaţiei. Astfel, ei s-au grupat în funcţie de abilităţi, de competenţe şi de materia 
pe care o predau. Activităţile vor fi realizate atât în cadrul lecţiilor, în clasă, cât şi în afara 
şcolii, propunând modalităţi de abordare inovativă, astfel încât profesorii europeni interesaţi 
de  o  anumită  temă  să  poată  afla  modele,  tehnici,  metode  şi  instrumente  de  lucru  utile  în 
activitatea  didactică,  accesând  site-ul  proiectului.  Activităţile  se  vor  finaliza  cu  exemple  de 
bune  practici  (planuri  de  lecţii  sau  de  activitate,  produse  ale  activităţii  vizibile  în  fotografii, 
tehnici de lucru evidenţiate prin înregistrări video, tehnici şi instrumente de monitorizare şi de 
evaluare) şi mai ales cu produse intelectuale (website, eBook şi App).  
 

Pentru participarea la această primă  mobilitate transnaţională, Şcoala Gimnazială 
,,Mihai  Viteazul’’  Pucioasa  a  fost  reprezentată  de  doamnele  profesoare  Aurora  Zamfir, 
coordonatorul proiectului, şi Alina Pincovici, director adjunct. 

După un drum lung, de 12 ore, cu avionul şi cu trenul, am ajuns în Alicante, o oază de 
linişte şi de încântare. De la Valencia la Alicante am călătorit cu trenul şi am avut ocazia să 
admirăm  atât  peisaje  mediteraneene,  cu  livezi  de  portocali  şi  de  mandarini,  cât  şi  întinse 
peisaje triste, gri – cenuşii, în care seceta şi piatra seacă sunt stăpâne depline.  

 

    
 

Tocmai  de  aceea,  Alicante  a  apărut  în  faţa  noastră  ca  o  oază  de  verdeaţă  şi  de 
ospitalitate,  în  care  oamenii  sunt  zâmbitori,  binevoitori  şi  ospitalieri,  iar  oraşul  în  sine  este 
extrem de îngrijit. Acolo unde natura nu a fost prea darnică în verdeaţă, oamenii au avut grijă 
să creeze o atmosferă vie, „plantând” covoare de iarbă artificială. 
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Săptămâna de lucru a început în forţă şi a continuat în acelaşi ritm alert. Fiecare zi a 
presupus  un  program  intens  de  lucru,  de  la  ora  9  la  ora  14,  uneori  dezbaterile  prelungin-    
du-se.  A fost  prima  întâlnire  de  proiect;  o  întâlnire  foarte  importantă  pentru  organizarea  şi 
derularea viitoarelor activităţi, în special pentru primul an de proiect, anul şcolar 2014 - 2015. 

 

Agenda evenimentului a constat în următoarele activităţi: 
• Duminică, 23.11.2014 – sosirea participanţilor 
 

• Luni, 24.11.2014: 
-    Vizitarea şcolii 
 

   
 

   
 

   
 

- Stabilirea şi asumarea rolurilor 
- Formulare / instrumente standardizate (I) 
- Forme şi instrumente pentru monitorizare şi evaluare (I) 
- Modalităţi de comunicare în cadrul proiectului 
- Introducere în platforma eTwinning 
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- Crearea paginii proiectului, în spaţiul TwinSpace şi înregistrarea participanţilor 
 

    
 

- Propunerea unui logo al proiectului 
- Iniţierea calendarului Google online 
- Posibile dificultăţi 
-  Discuţii  individuale  (în  pauze),  despre  proiectele  specifice  incluse  în  proiect  (în  special 

pentru primul an) 
 

După-amiază a urmat o scurtă vizită în oraşul vechi: 
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• Marţi, 25.11.2014 
 

- Aspecte financiare – bugetul proiectului; propunere de cofinanţare 
- Site-ul proiectului 
- TwinSpace (I) – prezentare generală, familiarizare  
 

   
 

După-amiază am vizitat Muzeul Marq, care, în acea perioadă, găzduia o expoziţie rară, 
conţinând  275  de  piese  originale  din  cultura  chineză,  datând  din  vremea  Dinastiei  Han: 
Señores del Cielo y de la Tierra. 

 

     
 

• Miercuri, 26.11.2014 
- TwinSpace (II) - secţiuni şi funcţii specifice  
- Crearea de conturi ale şcolilor, pe YouTube şi Vimeo (propunere) 
- Instrumente de monitorizare şi de evaluare (II) 
- Ateliere de lucru: elaborarea a trei instrumente de evaluare 
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După-amiază  am  vizitat  Castelul  Santa  Barbara,  monument  istoric  al  oraşului,  veche 
fortăreaţă de apărare, construită în secolul al XVI-lea de regele spaniol Filip al II-lea.  

 

       
 

• Joi, 27.11.2014 
 

- Calendarul Google online: completarea acestuia  
- Produse intelectuale ale proiectului 
- Comunicarea între elevi 
- Realizarea draftului pentru monitorizarea lecţiilor / activităţilor 
 

   
 

- Instrument de evaluare online, Chestionar:  
- Evaluarea mobilităţii transnaţionale de către participanţi 
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Seara  a  fost  rezervată  pregătirii  bagajelor  şi  unei  plimbări  de  voie  pe  faleza  Mării 
Mediterane, la 18oC, în timp ce acasă începuse deja să ningă…  

 

   
 
 
 

• Vineri, 28.11.2014: plecarea participanţilor 
 

Toată  această  aventură,  această  primă  reuniune  de  proiect,  a  evidenţiat  unul  dintre 
obiectivele  proiectului:  oferirea  oportunităţii  de  a  lucra  într-o  echipă  internaţională  şi  de  a 
conecta  valorile  europene,  în  scopul  îmbunătăţirii  calităţii  procesului  didactic  pe  care  îl 
desfăşurăm în ţările noastre, al armonizării curriculumurilor şcolare din cele 7 ţări europene.  

 
 

 

 

 
 

 Prof. Aurora Zamfir, coordonator 

Prof. Alina Pincovici, director adjunct 

 

Materialul  de  fa ţă  reflectă  numai  punctul  de  vedere  al  autorului,  iar  Agenţia 
Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate 
fi dată informaţiilor respective. 
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