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Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” din Pucioasa 
a fost gazdă pentru prima dată în Proiectul Erasmus+, 

EUROPEAN CLASSROOM 
 

 

În săptămâna 02-06 martie 2015 am avut deosebita plăcere de a găzdui activităţile de 
învăţare pe termen scurt din cadrul Proiectul Erasmus+, European Classroom, proiect de 
parteneriat strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. – Educaţie 
şcolară).   

 
 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2014-2017), fiind un parteneriat între şcoli din 7 
ţări: Franţa (coordonator), România, Olanda, Germania, Spania, Marea Britanie şi Polonia. Proiectul 
European Classroom este 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 (2 
derulându-se doar online, celelalte 8 presupunând şi mobilităţi pe termen scurt ale elevilor şi ale 
profesorilor implicaţi). 
 

De data aceasta, am fost gazde primitoare pentru elevii şi profesorii implicaţi în două subproiecte: 
Relics of the Second World War in your own region şi Art, design and Math. Alături de 
coordonatorul proiectului, prof. Aurora Zamfir şi de echipa managerială, domnul director Gabriel Grosu şi 
doamna director adjunct Alina Pincovici, gazdele cele mai implicate au fost profesorii implicaţi direct în 
cele două subproiecte: Georgiana Vintilă, profesor de istorie (Relics of the Second World War in your 
own region); Sorin Ion, profesor de matematică şi Cornelia Tufeanu, profesor de educaţie plastică (Art, 
design and Math). Împreună cu elevii implicaţi în activităţile acestor două subproiecte (40 de elevi cu 
vârste cuprinse între 11 şi 15 ani), am creat un cadru de învăţare activ şi atractiv într-o ambianţă 
destinsă, demonstrând că 3 curriculumuri diferite din 3 ţări europene (RO, NL, SP) se pot armoniza. 
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1. Subproiectul Relics of the Second World War in your own region se desfăşoară în anul 
şcolar 2014-2015, între şcoala noastră şi „Jac P. Thijsse College”, Castricum, Olanda. 

 

 
 

Scopul subproiectului Relics of the Second World War in your own region urmăreşte ca profesorii şi 
elevii din ţările implicate să lucreze împreună pentru conştientizarea importanţei valorilor culturale şi 
interculturale, învăţând din propria experienţă şi creând o imagine completă a celui de-al doilea Război 
Mondial, prin valorificarea mărturiilor istorice din propria regiune. Astfel, studiind şi comparând relicvele 
celui de-al doilea Război Mondial, elevii vor înţelege acest eveniment ca fiind un fenomen care a 
schimbat istoria ţărilor lor (România şi Olanda), a Europei şi chiar a întregii lumi. Învăţarea experienţială 
(prin metode nonformale şi informale) şi schimbul de bune practici contribuie la creşterea motivaţiei 
elevilor pentru studiul istoriei, încurajează creativitatea, oferă elevilor oportunitatea de a descoperi istoria 
pe viu, utilizând metoda investigaţiei, alături de studiul de caz.  

 

2. Subproiectul Art, design and Math se derulează pe parcursul a doi ani şcolari, 2014-2016, 
între şcoala noastră şi „I.E.S. Francisco Figueras Pacheco”, Alicante, Spania. 

 

 
 

Scopul subproiectului Art, design and Math urmăreşte ca profesorii şi elevii din ţările implicate să 
creeze punţi de legătură între curriculumurile din RO şi SP, prin activităţi şi lecţii comune finalizate cu 
proiecte de lecţii, astfel încât elevii fie capabili de a produce ei înşişi probleme comune pe care să le 
rezolve în moduri creative prin utilizarea unor metode de educaţie formală, nonformală şi informală. 
Proiectul are scopul ca elevii să-şi dezvolte competenţe specifice matematicii şi artei plastice, precum şi 
competenţe-cheie: de exprimare culturală, interpersonale, sociale şi civice, digitale şi tehnice, artistice şi 
de comunicare în limba engleză – descoperind arta în matematică, dar şi matematica oglindită în artă şi 
în natură, de fapt, în tot ceea ce ne înconjoară.  
 

Iată care a fost programul activităţilor:  
 

Luni, 02.03.2015: 
 

Ne-am întâlnit, cu emoţie şi bucurie, la ora 10 şi ne-am prezentat, după un scurt, dar binevenit 
Icebreaker la care am participat cu toţii, profesori şi elevi, dar care a avut în centru elevii. După ce am 
vizionat filmele de prezentare ale şcolilor invitate, am realizat o scurtă vizită prin şcoală. Oaspeţii au fost 
plăcut surprinşi de atmosfera de lucru şi de ambientul plăcut al şcolii, dar cel mai mult le-au atras atenţia 
panourile de prezentare a proiectului „European Classroom”, mai ales că le-am făcut o surpriză şi am 
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realizat şi panouri informative cu cele mai cunoscute personalităţi şi atracţii turistice, atât din România, 
cât şi din Olanda şi din Spania. 

 

 
 

 
 

Apoi a urmat o călduroasă primire a delegaţiilor la Primăria oraşului Pucioasa, unde domnul director 
Gabriel Grosu şi domnul primar Dănuţ Bădău au rostit câteva cuvinte de bun-venit şi au prezentat pe 
scurt oraşul nostru. Aici, oaspeţii au primit suveniruri din partea Primăriei Pucioasa, fiind încă o dată 
plăcut surprinşi şi apreciind gestul de bun-venit. 
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A urmat o scurtă vizită prin oraş, zăbovind mai mult la Clubul Copiilor „Nicolae Mateescu”, unde 
gazdele primitoare, în frunte cu doamna director Roxana Mateoiu, au deschis pentru noi porţile Muzeului 
aviatic „Cosmonaut Dumitru Prunariu” şi uşile tuturor atelierelor, realizând şi demonstraţii practice de 
aero- şi automodelism, pe pista specială. 

 

 
 

Marţi, 03.03.2015: 
 
Conform programului şi obiectivelor celor două subproiecte, ziua a doua a fost rezervată învăţării 

experienţiale.  
Dis de dimineaţă, elevii şi profesorii implicaţi în cele două proiecte s-au întâlnit la şcoală, unde li    

s-au prezentat obiectivele ce urmau a fi vizitate, din punct de vedere istoric şi cultural: Mausoleul de la 
Mateiaş, Castelul Bran, Castelul Peleş şi monumentele eroilor neamului, situate pe Valea Prahovei. Apoi, 
grupurile reunite au plecat în excursia tematică, urmărind şi studiind, pe de o parte, mărturiile istorice 
numeroase, (Pe urmele eroilor), iar pe de altă parte, şirul lui Fibonacci şi principiile simetriei reflectate în 
arhitectură şi în artă.  

Fişele de evaluare aplicate la sfârşitul zilei dovedesc faptul că elevii au învăţat prin descoperire, iar 
cunoştinţele teoretice şi-au găsit aplicabilitate din plin. S-au realizat şi fotografii, menite a fi postate în     
e-book-rile şi pe blogurile celor două subproiecte, Relics of the WW II in your own region şi Arts, Design 
and Math. 
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Miercuri, 04.03.2015: 
 
În această a treia zi a proiectului s-a lucrat intens, pe grupe distincte, lucrul fiind întrerupt doar 

pentru pauza de prânz. 
Astfel, elevii implicaţi în subproiectul Relics of the WW II in your own region au analizat Al Doilea 

Război Mondial din perspective multiple. În primul rând, au prezentat în faţa colegilor mărturii ale acestui 
război în propria regiune (locuri şi eroi locali), dezvoltându-şi, pe lângă competenţele specifice, şi acele 
competenţe-cheie referitoare la comunicarea în limba engleză şi abilităţile de prezentare în faţa unui 
auditoriu.  
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Următoarea activitate a constat în prezentarea unor fotografii inedite din timpul istoric evocat: 
mărturii ale implicării românilor şi olandezilor pe Frontul de Vest şi pe Frontul de Est în Europa, dar şi pe 
fronturile din Asia Mică. În discuţiile ulterioare, dirijate de d-na profesoară Georgiana Vintilă şi de colegul 
olandez, Theo van Heese, s-a pus accentul pe consecinţele acestui război, care au influenţat evoluţia 
viitoare a celor două ţări, Olanda şi România.  

 

 
 

Apoi, elevii au lucrat în grupe mixte: au primit fotografii inedite din timpul luptelor, de pe front, şi au 
fost invitaţi să stabilească ordinea cronologică a acestora şi să realizeze un colaj. 

 

 
 
În acest timp, elevii şi profesorii implicaţi în subproiectul Arts, Design and Math au asistat la o lecţie 

demonstrativă susţinută de domnul profesor Sorin Ion, referitoare la descoperirea Şirului lui Fibonacci în 
structuri naturale. Lecţia a purtat moto-ul Matematica este pretutindeni şi a inclus şi un scurt istoric al 
apariţiei Şirului lui Fibonacci. 
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Partea a doua a activităţii a constat într-o prezentare Prezi Numărul de Aur şi în lucrul la eBook. 
Elevii au lucrat în grupuri mixte la construirea unor Serii Fibonacci, sub îndrumarea profesorilor Sorin Ion 
şi Cornelia Tufeanu, Lluis Botella şi Vicente Marzo Galarza, iar rezultatele au fost spectaculoase: 
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După-amiaza, activităţile au continuat într-un cadru comun. Istoria, arta, matematica, designul, 
cultura şi tradiţia şi-au dat mâna într-o prezentare video a filmului Lumea fără România, prin care celor 
prezenţi li s-au făcut cunoscute invenţiile şi inventatorii români cu o mare influenţă în evoluţia lumii 
întregi, cei prezenţi aflând totodată despre personalităţile române din diverse domenii, care şi-au pus 
amprenta asupra ştiinţei, medicinei, culturii, sportului, modei, artei şi arhitecturii, tehnologiei şi chiar artei 
culinare. 

Doi elevi îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei noastre, Denisa Corneş şi Vlad Slevoacă 
(8A), au prezentat alcătuirea costumelor tradiţionale şi simbolurile istorice şi ale artei populare 
reprezentate în modelele populare, Sergiu Dinu (8A) a prezentat un PPt referitor la costumele populare 
româneşti din celelalte zone istorice ale ţării noastre, iar Elena Păduraru (8B) a prezentat semnificaţia 
mărţişorului, un element simbolic românesc, purtat în această perioadă (PPt „Mărţişorul“ and its historical 
and artistic meanings). 

 
 

Au urmat ateliere mixte de lucru, în care d-na profesoară Cornelia Tufeanu i-a ajutat pe elevii din 
cele 3 ţări partenere să confecţioneze mărţişoare, iar acest lucru i-a entuziasmat grozav, mai ales că au 
utilizat şi elementele de simetrie / asimetrie despre care tocmai discutaseră în lecţia anterioară! 
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Joi, 05.03.2015: 
 
După icebreaker, cele două echipe de proiect s-au împărţit din nou pe grupe şi au pornit la treabă. 
Elevii implicaţi în subproiectul Relics of the WW II in your own region au început lucrul studiind 

scrisori autentice ale soldaţilor, trimise de pe diverse fronturi şi au schimbat impresii despre viaţa 
acestora, de pe front şi din spatele frontului. 

 

 
 

După pauza de prânz, elevii s-au mobilizat pentru activitatea Let’s write a story!, lucrând la articolul 
despre Al Doilea Război Mondial, care urma să fie publicat în ziarul local, Buletin informativ al oraşului 
Pucioasa. 

 

 
 

În acest timp, elevii din proiectul Arts, Design and Math au fost provocaţi la o întrecere online, la un 
concurs pe tema proiectului (Game-based blended learning). Pentru aceasta, s-a accesat platforma 
Kahoot (https://getkahoot.com/), elevii şi-au deschis conturi şi apoi a început concursul interactiv, atât de 
agreat de toţi participanţii, deopotrivă elevi şi profesori.  
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Apoi a venit rândul artei, astfel încât, după o prezentare PPt, Golden Section in Arts, elevilor li s-a 
explicat şi demonstrat cum să realizeze compoziţii decorative şi plastice (Hora), utilizând Secţiunea de 
Aur, după care au creat împreună loggo-uri utilizând Numărul de Aur şi alte reguli geometrice, precum 
simetriile centrale şi axiale. La final, s-a dansat a minunată horă românească. 
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S-a lucrat în continuare la eBook-uri. 
 
Dar, pe departe, cel mai frumos moment al zilei şi, aş îndrăzni să spun, al întregii săptămâni, 

a fost unul care nu a fost cuprins în program, izbucnind spontan: într-o scurtă pauză dintre 
activităţi, o chitară şi o miniorgă au făcut minuni, iar acompaniamentul vocal şi… cel improvizat 
au unit dintr-o dată toţi tinerii aceştia minunaţi într-un limbaj comun: acela al muzicii şi al 
dansului, urmat de calde îmbrăţişări! Emoţionant! 

 

 
 
Vineri, 06.03.2015: 
 
A fost ultima zi a activităţilor găzduite în România. Regretele pluteau deja în aer… 
Conform programului, aceasta a fost a doua zi în care lecţiile au avut loc în cadre nonformale: pe 

de o parte, la Muzeul Militar Naţional Ferdinand I şi la Monumentul Eroului necunoscut, pe de altă parte, 
la Palatul Parlamentului (Casa Poporului) şi la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, toate situate în 
Bucureşti.  

Ca şi în prima zi destinată învăţării experienţiale, cercetarea izvoarelor istorice (documente şi 
relicve), pe de o parte, şi vizitarea muzeelor amintite, pe de altă parte, au fost deosebit de interesante şi 
de motivante pentru elevii implicaţi în proiecte, lucru dovedit şi de feedback-urile oferite în fişele de 
evaluare. În plus, au contribuit din plin la cunoaşterea moştenirii cultural-artistice şi istorice româneşti, ca 
parte integrantă a culturii şi a istoriei europene. 

 
La încheierea zilei, s-au aplicat fişele de evaluare finală, atât elevilor, cât şi profesorilor implicaţi în 

cele două subproiecte ale proiectului European Classroom, după care s-au acordat certificatele de 
participare. 
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Verba volant, scripta manent!  
… Iar ceea ce a rămas scris în fişele de evaluare finală nu poate decât să ne bucure!  
Cuvântul-cheie pentru săptămâna de lucru petrecută în România a fost, din punctul tuturor de 

vedere, OSPITALITATE! Oaspeţii au şi învăţat câteva cuvinte în limba română, iar cel mai des folosit a 
fost MULŢUMESC! Mai mult, mulţi dintre aceştia nu s-au limitat doar la a răspunde la întrebările din 
fişele de evaluare, simţind nevoia să completeze cu cuvinte de laudă pentru gazdele din România. 

 

 
 

 
 

… ÎN LOC DE ÎNCHEIERE… 
Paginile de Facebook ale elevilor implicaţi în cele două proiecte s-au umplut ulterior de fotografii, de 

colaje şi de comentarii frumoase, de cuvinte de dor şi de mulţumire la adresa gazdelor din România, dar 
şi de speranţă: speranţa că în curând se vor reîntâlni în ţările partenere.  
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Nu aş putea, totuşi, să închei, decât cu cuvintele unui elev olandez, Thomas Moggré, cuvinte rostite 

către tatăl său, încă de la revederea cu acesta la sosirea acasă, în aeroportul Schiphol, din Amsterdam: 
Tată, a fost cea mai frumoasă săptămână din viaţa mea! 

 
 Prof. Aurora Zamfir, coordonatorul proiectului 

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. 
 


