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EUROPEAN CLASSROOM 

Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli,  

derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. – Educaţie şcolară) 

 

Una dintre cele mai mari dorinţe ale directorilor şi ale cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială 

„Mihai Viteazul” Pucioasa a fost să implementeze un proiect Erasmus+, conştienţi fiind de potenţialul 

elevilor şi de capacitatea corpului profesoral de a se implica în activităţi complexe, active şi atractive 

pentru cei cărora le sunt dascăli. 

… şi… iată-ne într-o Clasă Europeană, o clasă mare şi primitoare, în care vorbim şi lucrăm atât în 

limba engleză, cât, mai ales, în limba sufletelor şi a privirilor luminoase! 

Suntem parte a Proiectului EUROPEAN CLASSROOM, care se desfăşoară pe o perioadă de        

3 ani (2014-2017), fiind un parteneriat între şcoli din 7 ţări europene:  

1. Franţa (coordonator): Groupe Scolaire „Saint Jacques de Compostelle”, Dax, Aquitaine; 

2. România: Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’, Pucioasa, Dâmboviţa; 

3. Olanda: „Jac P. Thijsse College”, Castricum, 

Noord-Holland; 

4. Germania: „Realschule Eberbach”, Eberbach, 

Baden-Württemberg; 

5. Spania: „I.E.S. Francisco Figueras Pacheco”, 

Alicante, Comunidad Valenciana; 

6. Marea Britanie: „Alderley Edge School for 

Girls”, Alderley Edge, Cheshire; 

7. Polonia: „Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych”, 

Sosnowiec, Śląskie / Silezia. 

Proiectul este, de fapt, compus din 19 subproiecte, ale căror teme, profesorii implicaţi le-au propus 

şi le-au conturat în perioada de scriere a aplicaţiei. Şcoala noastră este implicată în 10 dintre acestea      
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(8 presupun activităţi de învăţare pe termen scurt ale grupurilor de elevi şi ale profesorilor implicaţi, 

celelalte 2 derulându-se doar online). 

Principalele produse intelectuale ale acestui proiect vor fi: un website, un App şi un eBook 

conţinând materiale didactice şi pedagogice, ca sursă de inspiraţie pentru profesorii europeni interesaţi 

să aplice în lecţiile lor idei noi, dintr-o perspectivă europeană, în vederea creşterii gradului de 

conştientizare multiculturală şi a schimbului intercultural de experienţe, gânduri şi idei. 

SCOPUL generos şi îndrăzneţ al proiectului „European Classroom” este de a demonstra că este 

posibilă armonizarea curriculumurilor din 7 ţări europene: există teme / conţinuturi comune, acestea pot 

fi abordate din diferite perspective, se poate coopera la nivel european în activitatea didactică de zi cu zi, 

iar această cooperare conduce la rezultate de înaltă calitate, demne de a fi împărtăşite cu toţi profesorii 

europeni interesaţi. 

Deşi programele noastre şcolare şi viziunile asupra sistemului educaţional diferă în mod vizibil de 

la ţară la ţară, există aspecte generale comune, iar noi considerăm că putem coopera şi studia acest teren 

comun, demonstrând că există elevi şi profesori fără frontiere, iar singurul scop viabil al educaţiei oferite 

de orice şcoală europeană este calitatea acesteia. 

Fiind un proiect complex, care include, de fapt, 19 proiecte, ACTIVITĂŢILE sunt multe şi 

variate, în acord cu temele subproiectelor. Ele vizează în special modalităţile de armonizare a 

curriculumurilor din cele 7 ţări europene, în ciuda diferenţelor evidente. Nu toate subproiectele se 

derulează pe parcursul a 3 ani; unele durează doar 1 an, altele, 2 ani, iar altele, 3 ani. De asemenea, nu 

toate ţările sunt implicate în toate subproiectele, acestea reunind profesorii şi elevii interesaţi, în funcţie 

de domeniile, temele şi subiectele propuse.  

Activităţile au fost realizate atât în cadrul lecţiilor, în clasă, cât şi în afara şcolii, propunând 

modalităţi de abordare inovativă (inclusiv metode de educaţie non-formală), astfel încât profesorii 

europeni care predau diferite materii şi care sunt interesaţi de o anumită temă să poată afla modele, 

tehnici, metode şi instrumente de lucru utile în activitatea didactică.  

Cele 10 SUBPROIECTE la care 

participă şcoala noastră sunt: 

1. eDictionnary of proverbs: RO, FR, PL, UK; 

2. The Romantic Age: SP, FR, NL, PL, RO; 

3. Favourite recipes and typical dishes: RO, 

GER, NL, UK; 

4. Teaching English through Music: RO, GER, 

SP; 

5. Art, Design and Math: RO, SP; 

6. Relics of the Second World War in your own 

region: RO, NL; 

7. Sustainable development and environment; how could we reduce waste?: RO, FR; 
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8. Real life situations: RO, PL, FR; 

9. Democracy and Capitalism in Europe (online): RO, GER; 

10. The year of 1989 in Europe (online): RO, GER.  

Activităţile se vor finaliza cu exemple de bune practici, 

accesibile tuturor profesorilor europeni interesaţi, care vor vizita 

website-ul proiectului sau Platforma eTwinning: 

 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 

 PRODUSE INTELECTUALE (website, eBook şi App).  

 

Pe scurt, până în acest moment, la finalul primului an de implementare a proiectului „European 

Classroom, echipa Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa a creat, a implementat şi a distribuit 

următoarele PRODUSE, care vor contribui la realizarea colecţiei de resurse educaţionale deschise:  

LOGO-ul şi pliantul de promovare a proiectului; 1 film de prezentare a şcolii; 24 de planuri de lecţii / 

activitate; 16 prezentări PPt; 5 filme; 50 de postere, pliante, minibroşuri; 9 expoziţii; 5 albume 

electronice; 60 de portofolii; 2 descrieri a 2 metode de educaţie non-formală (PhotoVoice şi Delivering 

life); 1 reţetă ilustrată şi 1 reţetă filmată (preparare, pas cu pas) a 2 feluri de mâncare tradiţionale 

româneşti (distribuite partenerilor); alte 5 reţete tradiţionale româneşti, incluse în eBook-uri; 1 scenariu 

al unei piese de teatru (în limba engleză), puse în scenă; 24 de eseuri şi compuneri; 1 dicţionar de 

proverbe româneşti, traduse în engleză, cuprinzând şi explicaţii ale semnificaţiilor (draft); 4 scenarii 

finale ale unor situaţii din viaţa de zi cu zi; 1 sondaj de opinie (street survey şi school survey) despre 

hrănirea sănătoasă; 2 tipuri de chestionare iniţiale pentru elevi; 3 tipuri de evaluare intermediară pentru 

elevi, profesori şi părinţi; 3 tipuri de evaluare finală pentru elevi; 3 tipuri de evaluare finală pentru 

profesori.  

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA calităţii activităţilor proiectului s-a realizat pe trei 

niveluri: 

a. Nivelul 1: profesorii implicaţi în planificarea şi susţinerea lecţiilor Erasmus+ au proiectat aceste 

lecţii completând un formular comun, standardizat, care a fost stabilit la prima întâlnire transnaţională de 

proiect (Alicante, Spania, noiembrie, 2014). După fiecare lecţie, aceste cadre didactice au evaluat 

succesul activităţii prin aplicarea de chestionare de evaluare a satisfacţiei (adresate elevilor) şi, eventual, 

au sugerat posibile îmbunătăţiri ale lecţiei în această formă. În privinţa altor activităţi de învăţare (de ex. 

activităţi extracurriculare sau învăţarea pe bază de proiecte), profesorii au scris rapoarte descriptive (ex. 

PhotoVoice şi street and school survey) şi le-au făcut publice în întâlnirile de proiect şi în spaţiul 

eTwinning rezervat proiectului. Aşadar, au fost create şi aplicate instrumente de evaluare intermediară şi 
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de evaluare finală. Acestea din urmă au fost aplicate deja la finalul a 2 subproiecte (care deja s-au 

încheiat), adresându-se atât elevilor, cât şi profesorilor şi părinţilor. 

Deoarece toate materialele realizate în cadrul proiectului vor fi postate pe spaţiul virtual eTwinning 

şi vor face obiectul produselor intelectuale, devenind OER, fiecare participant poate oferi feedback-ul 

său şi poate comenta online. În acest fel, evaluarea se va îmbina cu interevaluarea şi autoevaluarea. 

b. Nivelul 2: coordonatorul local al proiectului Erasmus+ derulat în şcoală, împreună directorul 

adjunct, au monitorizat şi au evaluat activităţile locale şi pe cele comune prin crearea şi aplicarea de 

instrumente specifice: grilă de monitorizare, chestionare, fişe de observare directă, fişe de asistenţă. Ei 

au discutat posibilele îmbunătăţiri cu omologii din alte şcoli europene, via email (şi, uneori eTwinning 

sau Skype). 

La sfârşitul primului an de implementare, în cadrul celei de-a doua reuniuni transnaţionale de 

proiect (Sosnowiec, Polonia, octombrie, 2015), a fost evaluat modul de implementare a proiectului în 

fiecare şcoală, prin prezentarea punctelor tari şi a celor slabe. De asemenea, în luna octombrie 2015, 

coordonatorul local al proiectului a realizat Raportul intermediar solicitat de AN. 

Toată echipa de coordonatori locali este formată din profesori care s-au implicat în construcţia 

acestui proiect timp de mai multe luni, în perioada de scriere a aplicaţiei (finalizată la Alderley Edge, 

UK, martie, 2014), deci este pe deplin familiarizată cu cerinţele şi cu standardele impuse / fixate. În 

plus, 5 dintre coordonatori au o mare experienţă în implementarea proiectelor Comenius, deci 

colaborarea este benefică şi constructivă. 

Echipa de management şi-a propus ca, începând cu anul şcolar 2015-2016, să creeze şi o echipă de 

monitorizare / evaluare formată de elevi de 13-14 ani, pentru a ajuta profesorii şi pentru a interveni ori 

de câte ori este necesar. 

c. Nivelul 3: coordonatorul proiectului (Gilles Groux - Groupe Scolaire „Saint Jacques de 

Compostelle”, Dax, Franţa), monitorizează permanent activităţile derulate în toate şcolile implicate în 

proiect; acesta gestionează procedurile de comunicare, evaluare și monitorizare. 

IMPACTUL proiectului asupra şcolii şi comunităţii noastre a fost mare! În afara produselor 

menţionate, echipa şcolii noastre a obţinut şi 

rezultate calitative, cu impact asupra a: 

* 153 de ELEVI (10-15 ani), cu 

competenţe dezvoltate de: comunicare în limba 

engleză şi în limba română; competenţe 

digitale; abilităţi antreprenoriale, abilităţi 

crescute de muncă în echipă; gândire critică şi 

reflexivă; competenţe interpersonale şi 

interculturale îmbunătăţite; proces de învăţare 

pe tot parcursul vieţii îmbunătăţit.  
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Elevii au acum mai multe cunoştinţe despre cultura, religia, geografia, personalităţile şi istoria 

ţărilor implicate în proiect. Ei comunică regulat cu colegii din şcolile europene, în scopul de a-şi 

îmbunătăţi comunicarea în limba engleză, abilităţile sociale şi interculturale, stimulându-se astfel 

încrederea în sine şi stima de sine. Deoarece utilizează diferite canale de comunicare, în special virtuale, 

ei şi-au dezvoltat, de asemenea, competenţele digitale. Mai mult decât atât, elevii au devenit din ce în ce 

mai conştienţi de importanţa îmbunătăţirii competenţelor-cheie care le îmbunătăţesc viaţa, relaţiile 

sociale şi procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

* 12 PROFESORI cu competenţe profesionale îmbogăţite, de utilizare a metodelor de învăţare 

personalizate, incluziv referitoare la: dobândirea de cunoştinţe despre noile pedagogii, despre aplicarea 

diverselor strategii didactice (prin schimb de idei, compararea curriculumurilor şi planificarea în comun 

a unor lecţii) şi despre utilizarea inovativă a TIC în cadrul lecţiilor; competenţe îmbunătăţite de 

comunicare în limba engleză; abilităţi digitale; învăţarea prin colaborare cu scopul de a crea resurse 

educaţionale deschise; abilităţi crescute de lucru în echipă (inclusiv predarea în echipă) şi gândire critică 

şi reflexivă; un sentiment crescut de apartenenţă la spaţiul european; abilităţi de viaţă dezvoltate; proces 

îmbunătăţit de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Profesorii români au aflat cum sunt 

aplicate planurile de învăţământ în alte ţări 

ale UE (de ex., conţinutul programelor 

naţionale şi al programelor utilizate în 

şcoli, numărul de ore alocate etc.); ei sunt 

deja interesaţi de conţinutul diferit al 

curriculumurilor şi au conştientizat că au 

nevoie de schimbul de bune practici, pentru 

a compara modul în care acelaşi subiect 

poate fi tratat în mod diferit, inovativ. 

Profesorii şi-au îmbunătăţit modul de 

predare prin contactul cu profesorii europeni, traversând virtual graniţele şi aplicând efectiv sau 

adaptând multe dintre experienţele colegilor lor din străinătate. 

Sursele de informare din ţările participante la proiect au permis profesorilor români şi elevilor 

acestora să-şi creeze o imagine complexă asupra unor subiecte sau a unor probleme comune. Astfel, ei 

simt că aparţin Europei, indiferent de patrimoniul profesional, cultural şi tradiţional pe care îl au. 

* ŞCOALA a devenit mai deschisă la internaţionalizare şi interesată de creşterea dimensiunii 

europene a educaţiei pe care o oferă. Acest proiect a creat oportunitatea ca şcoala noastră să devină mai 

vizibilă, demonstrând astfel expertiza şi contribuind la schimbul de bune practici cu alte şcoli din UE. 

Şcoala a început să promoveze cooperarea transfrontalieră (de exemplu, prin studierea culturii, a 

geografiei, a istoriei şi a caracterului regiunilor partenerilor şi compararea acestora cu regiunea proprie, 

crescând astfel sentimentul conştiinţei europene şi consolidându-se dimensiunea transnaţională). 
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Profesorii implicaţi s-au familiarizat cu alte sisteme de educaţie din Europa şi cu diferenţele de abordare 

a predării – învăţării şi au diseminat informaţiile pe mai multe căi. Acest lucru i-a făcut să reflecteze 

asupra propriei situaţii şi le-a creat oportunitatea de a aplica şi de a adapta idei noi în propria abordare a 

procesului educativ, contribuind astfel la identificarea unor priorităţi ale şcolii. 

* COMUNITATEA LOCALĂ a 

devenit mai conştientă de faptul că, într-o 

lume globalizată, colaborarea internaţională 

în privinţa conţinuturilor diferitelor 

programe şcolare naţionale capătă noi 

sensuri, putând să creeze reale legături între 

şcoli şi comunităţile locale.  

Întâlnirile de proiect şi evenimentele 

care au avut loc în şcoala noastră, în 

Primăria oraşului Pucioasa şi în alte 

instituţii din localitate au stârnit 

curiozitatea membrilor comunităţii şi a reprezentanţilor unor instituţii locale. Unele dintre activităţi s-au 

desfăşurat în mijlocul comunităţii (de ex., PhotoVoice şi un street survey), iar altele s-au derulat în 

colaborare cu instituţii locale (de ex. fabrica locală de pâine şi produse de patiserie, compania de 

salubrizare a oraşului, ONG-ul „Youth 4 All” etc.). Tocmai pentru a întări legătura şcoală – comunitate, 

am utilizat website-ul şcolii, precum şi ziarul local, pentru a oferi informaţii despre proiect şi de pentru a 

disemina rezultatele activităţilor derulate. La nivel regional şi naţional, profesorii au avut posibilitatea să 

prezinte proiectul şi rezultatele obţinute altor colegi (de ex. în cadrul cercurilor pedagogice şi pe grupuri 

specializate de discuţii, prin participarea la simpozioane naţionale / internaţionale ori prin publicarea de 

articole), subliniind importanţa Programului Erasmus+ şi a beneficiilor pe care acesta le aduce şcolii şi 

comunităţii locale, promovând totodată şi valorile naţionale româneşti. 

*   *   * 

ÎN CONCLUZIE, acum, la finalul unui an de muncă intensă, dar foarte plăcută şi interesantă, 

considerăm că participarea noastră la Proiectul de Parteneriat Strategic între şcoli Erasmus+, 

EUROPEAN CLASSROOM a adus un plus-valoare instituţiei noastre, iar pentru cadrele didactice şi 

pentru elevi a însemnat o conştientizare a resurselor proprii, care acum au început să fie din ce în ce mai 

bine puse în evidenţă.  

Astfel, PROGRESUL înregistrat se reflectă foarte clar în următoarele aspecte sustenabile: 

* Conştientizând că nu pot participa decât la activităţile locale ale proiectului, din cauză că nu 

vorbesc limba engleză, majoritatea colegilor şi-a manifestat dorinţa de a studia această limbă şi de a-şi 

perfecţiona comunicarea în limba engleză (34 din 39 chestionaţi). Luând în calcul ţintele din PDI, 

nevoia de formare a cadrelor didactice şi beneficiind de oportunitatea oferită de CCD Dâmboviţa de a 

aplica pentru un Proiect de dezvoltare instituţională prin dezvoltarea resursei umane, o echipă de 
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cadre didactice a realizat proiectul denumit „Formarea profesională a cadrelor didactice, în vederea 

formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare în limba engleză”. În urma evaluării, proiectul 

nostru s-a situat pe primul loc şi, ca urmare, în acest an şcolar vom beneficia de un curs gratuit de 

formare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare în limba engleză.  

* Numărul profesorilor implicaţi direct în activităţile proiectului a crescut de la 12 (2014-2015) 

la 14 (2015-2016). 

* În comparaţie cu Proiectul bilateral Comenius (2013-2015), în care au fost implicaţi 50 de elevi, 

în proiectul Erasmus”, European Classroom sunt implicaţi direct 153 de elevi, iar la activităţile comune, 

stabilite în acord cu partenerii, acelea care vizează strict curriculumul şcolar, iau parte clase întregi de 

elevi. 

* Pentru un impact şi mai mare, am creat şi o pagină de Facebook a şcolii, unde se regăsesc 

informaţii şi fotografii din timpul activităţilor din ultima perioadă. 

Acum suntem cu toţii mai conştienţi de puterea educaţiei prin schimbul de bune practici şi prin 

colaborarea transfrontalieră, de oportunităţile pe care Programul Erasmus+ ni le oferă, astfel încât să 

îmbunătăţim calitatea educaţiei promovate de şcoala noastră, de beneficiile cunoaşterii „pe viu” a 

asemănărilor şi a deosebirilor dintre sistemele educaţionale şi dintre curriculumurile din 7 ţări europene, 

astfel încât să devenim capabili să ne aliniem bunelor exemple europene. Suntem convinşi că mai avem 

multe de învăţat, că resursele noastre materiale nu sunt pe măsura celor europene şi că motivaţia 

profesorilor constă în satisfacţia personală / profesională, alături de elevi, dar şi că noi, românii, avem un 

cuvânt de spus în privinţa seriozităţii şi a dorinţei de perfecţionare.  

Ne dorim ca în anul al doilea al proiectului să reglăm micile disfuncţionalităţi, astfel încât proiectul 

să aducă satisfacţii şi mai mare elevilor, profesorilor, şcolii şi comunităţii noastre şi să promovăm în 

continuare valorile tradiţionale româneşti, ca parte integrantă a culturii europene! 

 

                     

      

 

 

 

  Prof. Claudia-Aurora Zamfir,                                            

      Coordonatorul proiectului  

         „European Classroom” 

 

 

 

 
Materialul de faţă 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. 


