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Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa 

la a doua întâlnire transnaţională în proiectul Erasmus+, 

EUROPEAN CLASSROOM 
 

În săptămâna 4-10 octombrie 2015, în Polonia, la „Zespol Szkol Ogolnoksztalcaych Nr.7” din 
Sosnowiec, a avut loc a doua 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 se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2014 – 2017), 

fiind un parteneriat între şcoli din 7 ţări europene: 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, Śilezia). 
 

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

Programul de lucru a fost intens şi alert, dezbaterile fiind un mijloc de a evalua progresul 
realizat în primul an de proiect, cu reuşite şi neajunsuri, şi de a regla aspectele mai puţin reuşite, 
dar şi o oportunitate pentru organizarea viitoarelor activităţi din al doilea an de proiect,           
2015-2016. 
 
Agenda evenimentului a cuprins următoarele activităţi: 
 
�  �  �  �  Duminică, 4.10.2015:  
– sosirea participanţilor 
 
�  �  �  �  Luni, 5.10.2015: 

- Vizitarea şcolii 
 

- Analiza activităţii 
desfăşurate în primul an de proiect, 
prin prezentarea de către fiecare 
reprezentat al ţărilor participante, a 
unui sumar al activităţii de anul 
trecut 
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- Comunicarea între participanţii la proiect: beneficii şi probleme apărute 
 

 - Necesitatea creării site-ului proiectului – unul dintre produsele intelectuale ale proiectului 
 

- Discuţii despre site-ul proiectului (design) 
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- Instrumente comune de lucru (chestionare online) 
- Impact şi diseminare 
- TwinSpace: folosirea eficientă a spaţiului dedicat proiectului şi modalitatea de postare a 

planurilor de lecţie, precum şi a altor materiale utile, realizate în activităţile locale ale proiectului 
 

�  �  �  �  Marţi, 6.10.2015: 
 - Modalităţi de comunicare eficientă între profesori şi între elevi (platforma Moodle) 
 - Folosirea de către profesori a platformei oficiale pentru proiecte europene, eTwining; 
postarea produselor activităţilor locale şi comune, de către coordonatori 
 - Folosirea documentului Europass Mobility de către elevii şi profesorii participanţi la 
mobilităţi 
 

 * După amiază: Vizitarea lagărelor de exterminare naziste Auschwitz I şi II (Birkenau) 
            

Strigăt de deznădejde şi avertisment pentru omenire să fie pururi acest loc în care hitleriştii au ucis aproape 
un milion şi jumătate de bărbaţi, femei şi copii, în principal evrei din diferite ţări europene.  

Auschwitz – Birkenau 1940-1945 
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�  �  �  �  Miercuri, 7.10.2015: 
- Întâlnire cu viceprimarul oraşului 

Sosnowiec, la Primăria oraşului, unde a fost 
prezentată localitatea şi, mai ales, implicarea 
administraţiei locale în viaţa şcolilor din oraş, 
considerând că domnul viceprimar este profesor 
de istorie. S-au discutat aspecte comparative 
între oraşele de unde provin partenerii din 
proiect, referitoare la modul în care colaborează 
administraţiile locale cu şcolile, la deschiderea 
acestora către viaţa şcolii, la rolul şcolilor în viaţa comunităţilor locale şi la bugetele distribuite de 
unităţile administrativ-teritoriale către şcoli, la modul în care este văzută şcoala, în general, în 
aceste comunităţi. Am constatat cu mare bucurie că polonezii cunosc multe lucruri frumoase 
despre România, iar noi, românii, suntem priviţi cu simpatie de către poporul polonez!  

- Împărţirea responsabilităţilor pentru crearea şi postarea pe 
site-ul proiectului a descrierii pentru fiecare dintre cele 19 subproiecte 

- Crearea unui e-Book al proiectului, care să constituie un ghid 
pentru alţi coordonatori de proiecte sau pentru viitori aplicanţi 

- Crearea unor aplicaţii în cadrul proiectelor, care să fie postate 
în Google magazin 

- Mediatizarea tuturor articolelor publicate în mass-media, pe 
site-ul proiectului 

- Discuţii despre o posibilă dezbatere televizată în direct, la 
ultima întâlnire transnaţională care va avea loc în Franţa, dezbatere la 
care să participe ministrul francez al învăţământului şi în care să fie dezbătute probleme legate 
de învăţământul în Europa 

- Crearea şi verificarea unor chestionare folosind platforma Survey Monkey 
- Crearea unor conturi pe platforma deja existentă a şcolii germane, în vederea 

comunicării mai eficiente între parteneri 
 

�  �  �  �  Joi, 8.10.2015: 
 * Vizitarea vechii capitale medievale Cracovia, al doilea oraş ca mărime şi unul dintre cele 
mai vechi din Polonia, situat pe fluviul Vistula,  în regiunea istorică Polonia Mică, oraş ce datează 
din secolul al VII-lea. Cracovia este o bijuterie arhitecturală, culturală, istorică, artistică, ce face 
parte din patrimoniul omenirii, drept urmare, milioane de vizitatori vin aici în fiecare an.   
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În timpul unui tur ghidat, am urmat „Drumul Regal“, o rută pe care o alegeau pe vremuri 
suitele regale: acesta începe din Piaţa Matejko, trece prin Poarta lui Florian, ajunge în piaţa 
centrală prin strada Florianska şi apoi pe strada Grodska şi Kanoniczna şi se opreşte la        
dealul Wavel.      

 

            
 

În primul rând, ne-a atras atenţia cartierul evreiesc Kazimierz (care număra în 1940 peste 
60000 de evrei), incluzând sinagogile şi cimitirul evreiesc, am vizitat cunoscuta stradă evreiască 
Florianska, ai cărei locuitori au fost recrutaţi să lucreze la vestita fabrică a lui Oskar Schindler, 
spre norocul lor, deoarece Schindler i-a convins pe nazişti că fabrica lui le este indispensabilă, 
salvând de la moarte 1200 de evrei, al căror drum către camerele de gazare a fost astfel oprit. 
Cartierul a devenit faimos datorită filmului american „Lista lui Schindler“ (câştigător a 7 premii 
Oscar), film regizat de Steven Spielberg, care spune povestea afaceristului german Oskar 
Schindler şi a evreilor salvaţi de acesta. De fapt, povestea transmite mesajul că în cele mai negre 
momente ale istoriei umanităţii au existat oameni care şi-au păstrat umanitatea şi speranţa, chiar 
dacă vremurile s-au întors împotrivă.  

  
 

Am văzut pe strada Florianska acea casă în care s-a născut Chaja Rubinstein, poloneza 
de origine evreiască ce avea să devină vestita creatoare de produse cosmetice americane                   
Helena Rubinstein. 



 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020 6 

Piața Centrală din Cracovia (Rynek Główny w Krakowie) este principala piaţă din Oraşul 
vechi și principala atracție turistică, fiind cea mai mare piaţă medievală din Europa. Centrul pieţei 
este dominat de Sukiennice (Hala Postăvarilor), reconstruită în 1555 în stil renascentist, având o 
mansardă frumoasă, decorată cu măşti sculptate. De o parte a acesteia se află Turnul Primăriei, 
de cealaltă parte, Biserica „Sf. Wojciech” şi monumentul marelui poet romantic, Adam Mickiewicz. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Deasupra pieţei se ridică turnul gotic al Bazilicii „Sfânta Maria”. Am vizitat această 

impunătoare catedrală, cu două turnuri ascuţite, cea mai faimoasă catedrală din Cracovia, dintre 
cele peste 100 de bazilici. Din cel mai înalt turn al acestei catedrale răsună din oră în oră un 
sunet de trompetă în cinstea celui care a salvat în secolul al XIII-lea oraşul de invazia tătarilor, 
cântând la trompetă şi anunţând astfel că de porţile oraşului se apropie primejdia. 

Am aflat povestea regelui Krakus, 
fondatorul mitic al oraşului, şi a unui dragon 
care trăia într-o peşteră din dealul Wavel (pe 
care se află acum castelul regal). Pe un 
versant al fluviului Vistula, la o altitudine de 
228 de metri, se află cea mai importantă 
atracţie turistică a Cracoviei şi cel mai 
importat complex arhitectural polonez: 

Castelul Regal, fostă reşedinţă a regilor Poloniei, simbol al istoriei şi al 
culturii poloneze, dar şi catedrala gotică Wawel, în care se află mormintele 
mai multor regi polonezi, eroi naţionali sau poeţi. Tot aici sunt înmormântaţi 
preşedintele Lech Kaczynski şi soţia sa, decedaţi în accidentul aviatic din 
2010 de la Smolensk (Rusia). 

  Catedrala Wawel este locul 
din care a plecat a plecat la 
Vatican Karol Wojtyla (Papa 
Ioan Paul al II-lea), arhi-
episcopul oraşului şi primul 
papă de origine slavă, dar şi 
primul papă ales din afara 
Italiei în peste 400 de ani. 
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�  �  �  �  Vineri, 9.10.2015: 
- Stabilirea perioadei şi a programului pentru următoarea întâlnire transnaţională care va 

avea loc în România, între 2 şi 8 
octombrie 2016 

- Discuţii despre modalităţile 
de îmbunătăţirea a lecţiilor de zi cu zi, 
astfel încât să se încadreze în timpul 
alocat proiectului 

- Stabilirea unei modalităţi de 
implicare a altor profesori din şcolile 
partenere, care să implementeze în lecţiile propuse idei ale profesorilor din celelalte ţări, acesta 
fiind de fapt impactul pe termen lung al proiectului, sustenabilitatea acestuia 

- Identificarea modalităţilor de măsurare a impactului proiectului în rândul elevilor, al 
profesorilor, al şcolii, al comunităţii locale şi naţionale 

 

- Organizarea unei mini-expoziţii în care toţi 
reprezentanţii ţărilor partenere au etalat produse 
tradiţionale, alături de steagul ţării respective, urmată 
de un moment inedit, în care profesorii din Polonia, 
Olanda şi România au îmbrăcat costume populare 
naţionale, pe care le-au prezentat şi elevilor polonezi. 
 

�  Sâmbătă, 10.10.2015: plecarea participanţilor 
 

Această a doua reuniune transnaţională de proiect a evidenţiat 
relevanţa unuia 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 zi de zi în ţările noastre. După primul an de proiect am descoperit cu 
plăcere că, deşi specificul şi abordarea curriculumului sunt diferite în ţările participante la proiect, 
armonizarea acestuia se poate face pornind de la competenţe similare şi ajungând până la 
conţinuturi şi strategii didactice, acest lucru făcând posibile colaborări constructive între şcoli, 
pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului instructiv-educativ.  

 
 

Prof. Aurora Zamfir, 
coordonator 

 
Prof. Alina Pincovici, 

director adjunct 
 

 
 

 
 

 
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. 


