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ERASMUS +

Colegiul ,,Mihai Eminescu” deține acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate 
Erasmus+ în domeniul educației școlare în exercițiul financiar 2021-2027. În cadrul acestei acreditări, în  
anul școlar 2021-2022, colegiul a implementat proiectul de mobilitate Erasmus+ nr. 2021-1-RO01-KA121-
SCH-00009410. Valoarea totală a grantului alocat pentru primul an de acreditare a fost de 39.980 de euro.

Proiectul a implicat două dimensiuni: mobilitatea de grup pentru 10 elevi din luna mai 2022 și 14 
mobilități pentru formare continuă pentru cadre didactice și didactic-auxiliare.

Mobilitatea de grup pentru elevi a avut loc în perioada 16-20 mai 2022 și a fost găzduită de către 
Agrupamento de Escolas de Anadia din Portugalia. Alături de colegii lor portughezi, elevii Colegiului au luat 
parte la ore de curs de limba engleză, T.I.C., științe, arte, muzică și educație fizică. Participanții la mobilitate 
au fost următorii elevi de clasa a IX-a și a XI-a: Balint Paul-Eusebiu, Crisiarcu Vlad-Nicușor, Gurlui Bianca-
Ștefania, Istrate Andrei, Lucanu Cristina-Iuliana, Răcheru Matei, Sandu Gabriel-Alin, Teodorescu Florin-
Cristian, Țâmpu Andreea-Georgiana și Vrânceanu Raluca-Mihaela. Profesorii însoțitori au fost: 
coordonatorul de proiect, prof. Andrioaie Ana-Maria și prof. Vrăcioiu Lucia-Diana. 

 Cei 14 participanți la mobilități pentru formare continuă, împărțiți în două fluxuri, au participat la 
cursul “Creativity and interculturality –  Harness the power of creativity through intercultural exchange in the 
classroom!”, organizat de către asociația Edu2Grow.

La fluxul de mobilitate din Malaga, Spania, în perioada 11-15 iulie 2022, au participat: coordonatorul 
de proiect prof. Andrioaie Ana-Maria, prof. Borțun Alina, prof. Cernat Elena-Loredana, prof. Lupu Oana-
Elena, prof. Oprescu Daniel-Dragoș și prof. Vrăcioiu Lucia-Diana.

La fluxul de mobilitate din Caldas da Rainha, Portugalia, în perioada 24-28 august 2022, au participat: 
secretar Ardeleanu Simona-Iulia, prof. Constantin Lăcrămioara, prof. Hulea Constantina, prof. Iancu 
Mariana, prof. Petrea Paula, prof. Sandu Luiza, prof. Șuhan Andreea-Laura și prof. Temelie Vasilica.

ERASMUS + la COLEGIUL ,,MIHAI EMINESCU”

nr. 25 (28) - Noiembrie 2022
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MODULUL 1:  TEAM BUILDING ȘI  
DINAMICĂ DE GRUP 
- Introducere: obiectivele, conținutul, rezultatele 
preconizate și așteptările participanților;
- Jocuri interculturale. Lucrul într-un proiect 
internațional – cum să comunici și să te conectezi;
- Team building: lucrul cu colegii și părțile interesate  
- Exerciții practice urmate de o dezbatere;
- Stereotipuri și prejudecăți în clasă. Jocuri, metode 
și instrumente pentru îmbunătățirea comunicării;
- Excursie culturală – explorarea manifestărilor 
exterioare ale culturii.

MODULUL 2: CREATIVITATE
- Creativitatea și cadrul european. Abordări curente 
utilizate în studiul creativității: o investigație 
exploratorie;
- Abordare interculturală creativă și practică școlară: 
studiu de caz. Cât de creativi suntem?;
- Gândire creativă – Metode creative de predare;
- Instrumente creative pentru elevi. 
- Vizită de studiu: Creativitatea, un factor interactiv 
al interculturalității.

MODULUL 3: MULTICULTURALITATE ȘI 
INTERCULTURALITATE
- De ce avem nevoie de învățarea interculturală?;
-Dimensiunile și importanța competenței 
interculturale;
- Cine ar trebui să fie competent din punct de vedere 
intercultural?;
- Competențele interculturale necesare în educația 
adulților: profesori, factori de decizie și cursanți;
- Strategii și abordări pentru dezvoltarea 
competenței interculturale. Multiculturalism și 
diversitate în școlile din Europa;
- Provocări pentru educație în era globalizării. 
Caracteristicile organizațiilor interculturale;
- Politici și strategii interculturale;
- Cum pot organizațiile să devină competente din 
punct de vedere intercultural: plan de lucru;
- Experiențe în context multicultural: Schimb de 
experiențe ale participanților: identificarea 
diferitelor cazuri pentru a fi studiate;
- Evaluarea competenței interculturale.

.

.

.

MODULUL 4: MOTIVAȚIA
- Prelegere: Creativitate și motivație;
- Importanța motivației interne și externe atât pentru 
profesori, cât și pentru elevi. Valoarea eșecului;
- Motivația: studiu de caz pe diferite grupuri țintă.

MODULUL 5: LEGĂTURI TRANSVERSALE 
- Probleme interculturale - soluții creative;
- Legătura dintre creativi tate,  învă țarea 
interculturală și educația pe tot parcursul vieții;
- Oportunități de colaborare europeană – 
Parteneriate în cadrul Erasmus+;
- Vizită de studiu la organizații locale care 
implementează proiecte europene.

MODULUL 6: EVALUARE
- Planificarea activităților de diseminare și 
valorizare. Utilizarea instrumentelor europene de 
certificare: certificatul de mobilitate Europass și 
certificatul de participare la curs; - Evaluarea 
proiectului. Ceremonia de acordare a certificatelor.

Participarea profesorilor la proiecte 
europene în cadrul programului Erasmus contribuie 
la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 
deoarece facilitează accesul acestora la un mediu 
virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la 
parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de 
formare profesională, alături de colegi din diverse 
ţări europene. Prin participarea la mobilități de 
formare continuă în cadrul proiectelor europene, 
cadrele didactice au posibilitatea de a se familiariza 
cu sistemele de educaţie din alte ţări europene.

Participarea la mobilitatea de formare 
continuă în cadrul proiectului de acreditare în 
domeniul educației școlare a reprezentat, pentru 
delegația Colegiului ,,Mihai Eminescu”, acceptarea 
unor multiple provocări: crearea unui mediu atractiv 
de învăţare, diversificarea situaţiilor de învăţare, 
combinarea mai multor teme şi activităţi relevante, 
precum și elaborarea de material didactic adecvat. 
Proiectele europene reprezintă un mediu autentic de 
învăţare şi un vast domeniu unde cadrele didactice 
pot învăţa, prin intermediul comunicării, prin 
utilizarea noilor tehnologii şi prin managementul de 
proiect.

.

.

.

CONȚINUTURILE ACTIVITĂȚII DE FORMARE

Coordonator de proiect,
prof. Ana-Maria ANDRIOAIE
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Bianca-Ștefania GURLUI 

Am fost, timp de o săptămână la un liceu din 
orășelul Anadia, Portugalia. Alături de colegii mei, 
prin intermediul Erasmus+ , am avut oportunitatea 
de a face parte la activități școlare diferite, fiecare 
punându-ne la încercare diferite abilități și 
învățându-ne cum să lucrăm mai bine în echipă.

Drept exemplu, pot da activitățile făcute în 
cadrul orei de sport. În prima parte, am jucat baschet, 
după care am trecut printr-un joc de orientare în 
spațiul școlii (care nu era deloc puțin). Cu o durată de 
aproximativ 20-30 minute, traseul a fost parcurs, 
astfel încât să trecem prin toate punctele unde se 
găseau coduri prin copaci sau pe pereți.

Această activitate a fost bine organizată, 
fiecare echipă fiind formată dintr-un elev român și 
doi elevi portughezi, dându-ne posibilitatea de a 
explora toate construcțiile din zona școlii (multiple 
terenuri de sport, bazin, stadion, grădină), în timp ce 
ne cunoșteam și aflam fiecare despre celalălt detalii, 
precum: ce știm despre tradiții, am făcut alegerea 
între Ronaldo și Messi, am reușit să nu terminăm 
ultimii și am avut timp rămas pentru un meci de 
fotbal.

Mie, cu siguranță, mi-a plăcut și recomand 
oricui are posibilitatea de a aplica pentru un proiect 
Erasmus+ să NU rateze ocazia.

Vreau ca echipa să ştie ca domnu' bucătar îi 
salută și doamnelor prof. coordonatoare doresc a 
transmite mulțumiri pentru momentele plăcute 
petrecute împreună, în afara României și, pentru că 
au avut grijă de noi.

Luând parte în cadrul Proiectului Erasmus, 
în anul școlar 2021-2022, la o mobilitate de elevi în 
Portugalia, am participat, timp de 5 zile, în perioada 
16.05.2022 - 20.05.2022, la activități si ore didactice 
în Agremente de Escolas de Anadia, localizată în 
Anadia, Portugalia. 

Am participat, împreună cu elevii acestei 
școli, la ore de limba engleză, chimie, educație 
muzicală și multe altele unde ne-am implicat cu toții 
în diferite activități, pe înțelesul tuturor. La aceste 
activități, am făcut cunoștință cu diferite instrumente 
muzicale, diferite reacții chimice și diferite jocuri ce 
ne-au atras, bineînțeles, atenția și ne-au făcut să ne 
bucurăm de fiecare clipă petrecută în școală. 

Atât profesorii, cât și elevii instituției din 
Anadia, ne-au primit cu brațele deschise și au fost 
dornici să ne cunoască atât pe noi, cât și câte puțin 
din cultura noastră, având foarte multe întrebări 
despre România și la care le-am răspuns cu bucurie. 
Pentru a ne apropia și mai mult de ei, în ultima zi 
petrecută cu aceștia, am făcut un oarecare „schimb” 
de culturi, în care ne-am învățat reciproc diferite 
jocuri și dansuri specifice zonelor şi țărilor din care 
facem parte. 

Despărțirea a fost grea, însă nu am plecat fără 
a fi învățat ceva din această experiență, anume că nu 
ai nimic de pierdut dacă vei cunoaște persoane noi, 
că este bine să fii deschis la noi opurtunități ce îți 
apar în cale și că zicala „nu judeca o carte după 
copertă” trebuie să o porți oriunde mergi şi cu oricine 
te întâlnești. 

Impactul participării la acest proiect asupra 
dezvoltării mele personale este la nivel cumunicativ, 
reușind să depășesc una dintre cele mai dificile 
bariere ale mele și, de asemenea, am reușit sa îmi 
dezvolt mai mult încrederea în mine. De aceea, 
această oportunitate pentru mine a însemnat 
descoperirea unei persoane ascunse în interiorul 
meu, persoană pe care am reușit să o aduc la 
suprafață și de care sunt mândră că a decis să facă 
acest pas, alături de persoane, acțiuni și deprinderi 
noi. 

EXPERIENȚA MEA ÎN ANADIA

Paul Eusebiu BALINT   
Vlad Nicușor CRISIARCU 

UN VIS NUMIT ERASMUS+

nr. 25 (28) - Noiembrie 2022
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Se spune că experiența nu se poate căpăta 
decât prin intermediul implicării în domeniu şi prin 
a-ţi face simțită prezenta în activitate, expunând 
alături de inițiativă si de intenție, dorința și dedicarea 
de care se dă dovadă în termeni de interese 
multiprofesionale, precum colegialitatea sau 
învățarea unei morale în urma acestui proiect 
european.

Prin prezența în această mobilitate, am putut 
să mă simt într-adevăr persoana care sunt cu 
adevărat, lipsindu-mă de ascunderea sinelui și 
exprimând-mi plăcerea și deschiderea din punct de 
vedere emoțional asupra mediului uman și colegial 
de care am depins, învățând ce înseamnă cu adevărat 
să te deschizi asupra unor persoane noi, legând 
prietenii strânse si de durată. 

 Adesea, influența de bine dispunere este 
frecvent rezultată din urma mediului în care ființa 
umană își petrece majoritatea timpului, având ca 
efect o atragere din punct de vedere didactic atât a 
elevului, cât şi a profesorului. S-a putut observa 
astfel, importanța unei infrastructuri demne a 
secolului al 21-lea, din perspectiva diversificării 
activităților oferite de instituția liceală şi primară de 
învățământ situate în Anadia, Portugalia, dar si a 
sistemului educațional şi organizator al acesteia 
servind ca scop în prezentarea egalității între elevi, 
dar şi în relația cu un cadru didactic. 

Cu ajutorul condițiilor existente, se poate 
deduce o rată ridicată a dorinței elevului de a se 
implica în activitățile educaționale oferite de 
conducerea în domeniu, punând în lumină accentul 

pe toată partea creativă și gândirea logică a 
interlocutorului în formare. Rezultând de dispunerea 
sălilor de clasă corespunzătoare cerințelor dictate de 
către materia reprezentativă, astfel încât fiecare elev, 
având parte de șansa de a încearcă să își facă simțită 
prezența în  orele de curs, fiind, totodată încurajat de 
buna formare profesională a persoanei în stadiu de 
cadru didactic.

Rezumându-mă, se poate deduce cu ușurință 
disponibilitatea condițiilor de care a dat dovadă 
această școală și de efectele expuse de aceasta asupra 
elevilor, observând-se prietenia şi energia implicate 
în activitățile efectuate în cadrul instituției de 
învățământ.Ceea ce am trăit, timp de o săptămână 
alături de ceilalți colegi, în cadrul proiectului 
Erasmus a fost magic, nu doar datorită locurilor noi 
pe care le-am vizitat în Portugalia, ci și lucrurilor 
interesante învățate la școala din Anadia unde am 
putut gusta din noi modalități de a face școala un loc 
plăcut. Totodată, am avut șansa de a mă 
apropia de colegii mei și de a simți împreună 
emoțiile universului nou.
 Am plecat cu multe amintiri de acolo, mai 
ales cu elevii din Anadia care și-au arătat respectul și 
iubirea în cele mai frumoase moduri, petrecând timp 
cu noi și împărtășind  tabloul lor despre România. 

Aș repeta cu drag experiența si m-aș bucura 
si mai mult de ceea ce trăiesc ținând cont de faptul că 
nu toată lumea are această șansă.

ERASMUS, UN MODEL AL EGALITĂȚII DE ȘANSE

Cristina-Iuliana LUCANU
nr. 25 (28) - Noiembrie 2022
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Se spune că atât timp cât numele unui om 
este menționat, comemorat, păstrat în gândurile și 
sufletele oamenilor, el nu va muri niciodată. 
Mulțumită nouă, noilor umaniști europeni, noilor 
exploratori, Erasmus de Rotterdam nu va muri 
niciodată. Acest proiect, dedicat „primului 
european” a însemnat pentru mine nu numai o 
experiență în altă țară, ci un prilej de redescoperire a 
sinelui. 

Am paticipat în proiectul Erasmus+ 
împreună cu — necunoscuți care aveau să îmi devină 
prieteni. De la prima întâlnire de dinainte de 
îmbarcarea către Portugalia, către Porto mai exact, 
am simțit o conexiune rară, una de nedescris față de 
toți viitorii mei camarazi. Zborul a fost plăcut, aici 
am avut parte de primele interacțiuni cu persoanele 
de care voi rămâne legat, spiritual, pentru tot restul 
vieții. Nu doar că a fost primul meu zbor cu avionul, 
ci și prima dată când am părăsit meleagurile 
românești. De la înălțime, frumusețea Siciliei, a 
Sardiniei si a mării Adriatice m-a copleșit, m-au 
condus către o stare de profundă reverie, una pe care 
nu am mai simțit-o niciodată. 

Odată ajunși în Porto, pe la ora 22:00, am fost 
uimiți de scenele orașului, echipa de fotbal tocmai 
câștigase titlul campionatului de fotbal, energia, 
oamenii, dar și fundalul citadin ne-au ținut treji până 
târziu. Odihniți, după o noapte lungă am plecat spre 
Anadia unde aveam sa petrecem următoarea 
săptămână. La cazare, am întâlnit oameni prietenoși, 
surprinzător de prietenoși. De la iscusitul șofer 
Brazilian, până la doamnele de la curățenie, toată 
lumea ne-a tratat cu respect și amiciție. 

Următoarele cinci zile aveau să mă schimbe 
complet, să îmi ofere o nouă viziune asupra lumii, 
asupra învățatului și asupra scopurilor mele în 
viață.

 Școala din Anadia a fost ca un film science 
fiction pentru mine, aici toți elevii erau îmbrăcați în 
propriile lor stiluri, tineres, dar elegant, cu o notă de 
plajă atlantică. Cu acești oameni minunați, am avut 
prilejul să îmi dezvolt capacitatea vorbirii limbii 
engleze, să ascult noi viziuni asupra lumii şi noi 
ideologii în privința vieții. 

Școala din Anadia este cea mai mare școală 
în care am fost vreodată, dotată cu laboratoare, săli 
de relaxare, de muzică, de fizică, de chimie și cu trei 

terenuri de sport, unul de handbal, de volei şi chiar 
un bazin olimpic acoperit. Băile curate, cantina 
organizată și rapidă ne-au făcut să nu vrem să 
părăsim vreodată incinta liceului. Profesorii 
prietenoși care au dat dovadă de un profesionalism 
aparte ne-au ghidat, în limba engleză prin materiile 
predate de fiecare. 

Ora de informatică a fost interactivă, plină cu 
jocuri educative ce au captivat pe toată lumea. Cel 
mai bine, îmi amintesc ora de sport unde am avut 
oportunitatea să jucăm împotriva elevilor 
portughezi. Disciplina de care au dat dovadă, grație 
sistemului excelent de învățământ din care provin, i-
a dus la victorie. Tot la ora de sport am avut o 
vânătoare de comori in jurul campusului, pe care, de 
altfel, am și câștigat-o împreună cu camaradul meu 
Pedro.  Adrenalina provocată de cățăratul pe pietre 
de la ora de sport va rămâne cu mine, probabil, 
pentru tot restul vieții.

Triști, obosiți, melancolici, am fost nevoiți să 
ne luăm rămas bun de la noii noștri prieteni. 
Mulțumită social media am reușit să păstrez legătura 
cu mulți dintre elevii de acolo. De unul dintre ei, 
Fred, un băiat introvertit, tăcut, care a avut multe 
probleme cu depresia si anxietatea, mi-a fost cel mai 
greu să mă despart. I-am dat tricoul meu Erasmus, 
spunându-i că nu e singur, că orice ar fi îmi poate 
scrie și voi fi acolo pentru el. S-a lăsat cu lacrimi 
vărsate din partea amândurora, dar nu a fost în zadar. 

Din ce îmi spune, Fred acum comunică mai 
mult cu colegii lui și se simte mai bine. 

Zborul spre casă a fost unul trist pe care nu o 
să-l uit niciodată. Ajuns acasă, am contemplat, în 
liniștea gândurilor mele, așezând fiecare detaliu si 
cântărind fiecare acțiune a mea. Am ajuns la 
concluzia că o asemenea experiență apare o singură 
dată în viață.

Pentru mine, proiectul Erasmus a fost o 
experiență de neuitat pe care cu mare drag aș dori să 
o repet. Colectivul cu care am călătorit în afara țării a 
fost minunat, începând de la elevi până la profesori. 

Le recomand tuturor să aibă curajul să 
participe într-un astfel de proiect, mai ales cei care 
vor să se dezvolte pe plan social și personal.

ERASMUS DE ROTTERDAM

Matei RĂCHIERU 

Gabriel SANDU
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ERASMUS, UN FILM REAL

Mă numesc Teodorescu Cristian și vin de la 
Colegiul ,,Mihai Eminescu” Bacău şi am să vă spun 
câte ceva despre prima mea mobilitate Erasmus care 
s-a desfășurat în perioada 16-20 mai 2022 în 
Portugalia. M-am înscris în acest proiect pentru 
pentru ieși din zona de confort și pentru a cunoaște 
noi personane cu care am creat o legătură pe viață 
datorită acestui proiect.

Acesta a fost primul meu zbor și prima oară 
când am părăsit țara de origine și, totodată, am avut 
parte de o primă interacțiune cu colegii de liceu 
despre care, ulterior, am aflat că sunt niște persoane 
minunate, iar cu ei zborul a fost de scurtă durată. 
Odată aterizați pe aeroportul din Porto, am fost 
surprinși de atmofera de seară și frumusețea  
orașului ale cărui echipe de fotbal tocmai câștigase 
campionatul, iar toți erau pe străzi și sărbătoreau 
victoria dragii lor echipe care le făcuse orașul 
mândru. Următoarea zi dimineața, ne-am pornit spre 
Anadia unde aveam să ne petrecem următoarea 
săptămână. La cazare, am fost întâmpinați cu căldură 
și foarte mult respect.

Următoarele cinci zile aveau să îmi schimbe 
complet părerea despre învățământul de peste 
hotare. Agrupamento de Escolas de Anadia a fost cea 
mai mare școală în care am fost până acum. Este 
exact așa cum vedeți în filme cu laboaratoare de 
chimie, fizică, mecanică etc…  terenuri de sport bine 
amenajate si organizarea şi bunătatea elevilor, dar şi 
a profesorilor care ne-a făcut să părăsim cu greu acea 
școală.

Elevii sunt extrem de sociabili și prietenoși, 
venind la tine să te întrebe diferite lucruri legate de 
naționalitate obiceiuri etc., reușind să ne 
împrietenim cu mulți copii de vârsta noastră, unii 
dintre ei spunându-ne că și părinții lor sunt români 
ceea ce mi s-a părut foarte frumos. 

Mi-a atras mult atenția ora de informatică cu 
un laborator bine dotat în care fiecare elev avea 
calculatorul său performat unde aceștia învățau 
limbaje de programare cum ar fi: C++ și Python, iar 
profesorul venea la fiecare să explice dacă era 
nevoie.

Pentru mine, experiența Erasmus a 
reprezentat o mare oportunitate. Datorită acesteia, 
am reușit să întâlnesc persoane cu un suflet de-a 
dreptul minunat, să mă dezvolt pe plan personal și 
cultural, dar și să vizitez Portugalia. 
 Sunt o persoană destul de timidă, iar 
comunicarea nu este punctul meu forte, însă ei mi-au 
demonstrat că această ,,teamă” de a vorbi nu își are 
locul. Cu ajutorul lor, am reușit să ies din zona mea 
de confort și să mă exprim în limba engleză. Nu doar 
elevii au fost extrem de prietenoși, ci și persoanele 
care se ocupau de transportul nostru la şcoală. 
 Această experiență a avut un impact pozitiv 
asupra mea.

O EXPERIENȚĂ NUMITĂ ERASMUS

Andreea - Georgiana ŢÂMPU

         Experiența Erasmus a reprezentat pentru mine 
o modalitate de ieșire din zona de confort, și de 
dezvoltate. Am reușit să comunic cu persoane străine 
în limba engleză și să mă descurc să mențin o 
conversație, lucru pe care nu l-am mai făcut până  
atunci. M-au impresionat elevii din școala parteneră 
și căldura cu care am fost primiți de tot personalul 
școlii. Până și șoferii care ne duceau la școală erau 
niște oameni extraordinari cu care am reușit să discut 
în drumul spre școală. Fiind înconjurați de tot felul 
de oameni diferiți, am învățat cât de important este să 
comunici cu oamenii și câte lucruri noi poți învăța de 
la oricine, indiferent de aparențe sau statut. 
     Această experiență a avut un impact pozitiv 
asupra mea, reușind astfel să fiu mai deschisă la 
comunicare și la nou.

 Raluca - Mihaela VRÂNCEANU
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În luna aprilie 2022, în calitate de profesor 
titular de Limba Franceză la Colegiul Mihai 
Eminescu, Bacău, am  participat la etapa de selecție 
pentru mobilități în cadrul programului Erasmus+. 

Acțiunea cheie 1 – Educația școlară  (SCH), 
pentru instituții acreditate, Contract numărul 2021-
1-RO01-KA121-SCH-000009410 pentru anul 
școlar 2021- 2022. Candidatura mea a fost acceptată 
de către Comisia de evaluare și astfel am putut 
accesa ca formare - cursul Creativitate și 
interculturalitate, organizat în format fizic, de către 
Asociația Dominou & EDU2GROW, în locația  
BeWorking- Coworking Málaga, la adresa C. 
Alejandro Dumas, 17, Málaga, Spania. 

Tema cursului este Educație interculturală. 
Pedagogie și didactică, iar programul de formare a 
avut o durată de  5 zile de pregătire – 11.07.2022-
15.07.2022, zile în care au fost urmărite următoarele 
aspecte: 
1. Schimbul de experiențe și practici interculturale 
într-un proces de învățare cooperant și colaborativ, 
cu  accent pe creativitate și inovație; 
2. O mai bună înțelegere a propriei competențe ca 
profesor și învățarea de a dezvolta strategii creative 
pentru a face față provocărilor multiculturale în 
propria instituție; 
3. Dezvoltarea de instrumente și tehnici care pot fi 
utilizate pentru a crește motivația elevilor și a 
combate  fenomenul abandonului școlar; 
4. Aprofundarea înțelegerii conținutului școlar 
multicultural prin diverse instrumente creative 
pentru  rezolvarea inovatoare a problemelor 
5. Identificarea criteriilor și a abordărilor comune 
pentru proiectele și inițiativele ulterioare dezvoltate 
în  cadrul acestui curs de formare. 

Motivația participării mele la acest curs a 
fost următoarea: fiind profesor, sunt interesată să 
formez optim elevii, să dezvolt un mediu pozitiv, 
creativ și intercultural în instituția în care activez, 
fiind dispusă să mă dezvolt profesional  nu doar prin 
curs, ci și prin proiectarea și implicarea diferitelor 
activități. Totodată, sunt interesată de conoașterea 
altor culturi, întrucât am un număr generos de elevi 
din toate familiile binaționale, transnațiunale, 
interculturale. Acest lucru, cu siguranță va favoriza, 
pe termen lung, dezvoltarea dimensiunii europene a 
instituției în care activez. 

Formarea elevilor – formarea personalității 
morale a acestora reprezintă un demers pe cât de 
necesar, pe atât de  dificil. Necesitatea se justifică 
prin faptul că idealul de viață, angajarea socială a 
individului în realizarea lui, relaționarea  subiectului 
cu ceilalți – în dubla sa calitate de obiect și subiect – 
stau sub semnul moralității. În momentul actual în 
care  criza morală a societății este evidentă, formarea 
elevilor - educația oferită lor - reprezintă o prioritate 
pentru depășirea  acestui context social. În acest 
sens, accentul cade pe educația în familie, deoarece 
aici se creează bazele educației copilului. 

Influențându-și moral copii de la vârsta cea 
mai fragedă și apoi având asupra lor autoritatea 
incomparabilă a  iubirii părintești, căreia copiii îi 
răspund cu iubirea filială - părinții și/sau membrii 
familiei rămân primii și cei mai importanți educatori 
ai copiilor. Din această perspectivă, putem considera 
familia - prima școală a copilului.  

Răspunzând de trebuințele elementare ale 
copilului și de protecția acestuia, exercitând o 
influență atât de  adâncă, familia lasă urme care 
persistă, uneori, pentru tot restul vieții în fizionomia 
morală a copilului. Acțiunea familiei pe tot parcursul 
dezvoltării include și totalitatea laturilor formării 
personalității. Fiind unul din mediile de socializare 
și  educare din cele mai complete, familia dispune de 
un număr impresionant de posibilități menite să-l 
introducă pe copil  în cele mai variabile situații și să 
acționeze asupra lui prin cele mai complexe și firești 
mijloace.  

Mihai Golu afirmă că familia este cea care 
oferă copilului primele informații despre lumea care 
îl înconjoară,  primele norme și reguli de conduită, 
dar și climatul socioafectiv necesar trebuințelor și 
dorințelor sale: „Pecetea pe care  părinții o lasă 
asupra structurii și profilului spiritual - moral al 
personalității propriilor copii se menține toată 

1viața” .  
Totodată, este bine cunoscut faptul că 

modelele de conduită oferite de părinți – preluate de 
copii mai întâi prin imitație și apoi prin învățare, 
juxtapuse climatului socioafectiv în care se exercită 
influențele educaționale reprezintă primul  model 
social, model care deține o influență decisivă asupra 
copiilor  privind formarea concepției lor despre,

STUDIU: IMPACTUL FORMĂRII EFICIENTE A CADRULUI DIDACTIC  
ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII RELAȚIEI ȘCOALĂ-ELEV-FAMILIE
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viață, privind  modul lor de comportare și relaționare 
în raport cu diferite norme și valori sociale. Așadar, 
este de la sine înțeles faptul  că strategiile educative 
la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin 
conștientizate, determină în mare măsură  
dezvoltarea personalității, precum și rezultatele 
școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 
Mergând în aceeași direcție, cea a formării 

2 sociomorale a copilului, Nicolae Mitrofan susține 
că, în situații care nu se abat din sfera  normalității, 
socializarea în sânul familiei este convergentă cu 
normele şi valorile promovate la nivelul social. Cu 
toate  acestea, există şi situaţii care în care 
socializarea în familie se abate mai mult sau mai 
puțin de la limita normalității, situații aflate în 
discordanţă cu normele şi valorile sociale generale. 

În acest context, în așteptarea creării și  
implementării la nivel unitar, național al unui sistem 
de educaţie parentală, centrat nu numai pe educaţia 
copilului ci şi  pe îngrijirea şi protecţia acestuia, pe 
stimularea interesului pentru o nouă cultură morală 
familială şi pe ideea de incluziune socială, consider 
oportun demersul meu de a mă forma pentru a mă 
adapta nevoilor diferitelor categorii de  copii – copii 
de naționalitate română, dar crescuți în familii 
binaționale, familii interculturale.  

Dacă, în general, relația dintre școală – 
familie este o provocare, în cazul familiilor 
binaționale nivelul  provocărilor crește exponențial. 
Mulți părinți care dețin o altă naționalitate, deși au 
așteptări ridicate și sunt preocupați de situația 
școlară a copiilor lor, este posibil să nu se implice 
deoarece se simt nefamiliarizați cu actualul sistem 
de  învățământ și distanțați de cultura școlii și 
„limba” acesteia. O altă parte parte dintre acești 
părinți ai familiilor  binaționale se pot simți 
nemotivați de propria experiență a eșecului la școală 
sau nu se simt capabili să își sprijine copiii.  Este 
posibil ca părinții care provin din familii de migranți 
să considere că nu dispun de competențele 
lingvistice necesare  pentru a comunica cu școlile, 
pentru a-i ajuta pe copiii lor și pentru a monitoriza 
progresul acestora, se pot simți descurajați de 
sentimentul de distanță între propriile valori și 
propria cultură și cele ale țării gazdă, astfel cum 
acestea  sunt reprezentate de școală. Totodată, 
condițiile de lucru care nu permit un program 
flexibil, programul de lucru  prelungit sau serviciul 
în afara țării pot, de asemenea, să împiedice 
implicarea părinților. 

Datele generale prezintă faptul că numai în 
Europa se căsătoresc anual peste 350.000 de cupluri

3binaționale și  acest număr este în continuă creștere . 
4Conform  Autorității Naționale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități,  Copii și Adopții, 75.136 
de copii aveau părinţii plecați la muncă în 
străinătate, în decembrie 2020, din care 13.253 de  
copii cu ambii părinţi plecaţi şi 9.409 copii cu 
părintele unic susţinător plecat. Pentru anul 2017, 
când datele ANPDCA  indicau un număr de 94.896 
de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, 
datele furnizate de Ministerul Educației  Naționale, 
având ca sursă Inspectoratele Școlare Județene 
evidențiau însă un număr mult mai mare, de 159.038 
de copii  cu părinții plecați în străinătate. Nici datele 
provenite din sistemul educațional nu sunt complete, 
surprinzând doar  numărul copiilor integrați în 
sistemul de învățământ (preșcolari și școlari cu 
vârsta între 3-17 ani) și neincluzând copiii  de vârstă 
antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală sau aflați 
în abandon școlar. 

În acest context, pe de o parte, un număr 
generos de cadre didactice îi pot considera pe părinții 
din familiile  inter-culturale/ binaționale a fi pasivi, 
oportuniști sau intruzivi. Pe de altă parte, cadrele 
didactice pot să nu dispună de  suficient timp și de 
suficientă experiență pentru comunicarea cu această 
categorie de părinți proveniți din medii și culturi  
diferite, pentru a le oferi suficiente informații și 
pentru a colabora efectiv cu aceștia. În acelașii timp, 
cadrele didactice se  pot teme că implicarea 
părinților va necesita foarte mult timp și va fi în 
detrimentul sarcinilor lor profesionale.  

Date fiind aceste aspecte, concluzionez că 
eficiența parteneriatelor dintre familie și școală 
trebuie să fie bazate  pe respect reciproc și 
recunoaștere a valorilor, atuurilor și expertizei 
fiecăreia dintre părți. Părinții și familiile din toate  
mediile, culturile și nivelurile educaționale trebuie 
să se simtă bineveniți la școală și să fie considerați 
resurse pentru  școală. Aceștia trebuie să fie 
recunoscuți și sprijiniți în mod adecvat în calitate de 
co-educatori în procesul de învățare  al copiilor lor.
1. Mihai Golu, Dinamica personalității, Editura 
Geneze, București, 1993, p.86. 
2. Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, Familia de la 
A…la Z, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 264. 
3. https://www.mikk-ev.de/ueber-uns/ - „MiKK eV 
International Mediation Center for Family Conflicts 
and Child Rapture” 
4. https://www.salvaticopiii.ro / ce-facem/ 
protectie/copii cu parinti plecati la munca in 
strainatate

prof. Lucia-Diana VRĂCIOIU
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EDUCAȚIE LA NIVEL EUROPEAN

În calitate de profesor de limba engleză, 
începând cu anul 2009 am participat la o gamă largă 
de experiențe sub emblema Uniunii Europene, fie 
individual, fie în cadrul unor proiecte de parteneriat 
școlar. Am avut oportunitatea de a participa la 
evenimente în cadrul programelor Comenius, 
Grundtvig, Arion sau Tineret în Acțiune și am 
beneficiat de experiențe de învățare care m-au 
format din punct de vedere profesional, dar și uman. 
Cu toate acestea, fiecare întâlnire cu educația la nivel 
european este mereu surprinzătoare și îmi relevă noi 
valențe profesionale și umane pe care nici nu le 
bănuiam înainte.

În luna iulie 2022, am participat la 
mobilitatea de formare continuă “Creativity and 
interculturality – Harness the power of creativity 
through intercultural exchange in the classroom”  
din Malaga, Spania, alături de cinci colegi din cadrul 
Colegiului „Mihai  Eminescu” Bacău.

Ineditul acestei experiențe de formare în 
cadru european este că, pentru prima dată, am 
participat la același curs de formare împreună cu alți 
colegi, și nu la nivel individual. Pentru mine, a fost 
fascinant să percep conținuturile unui curs de 
fomare, dar și cultura țării gazdă,  din perspectiva 
mai multor discipline de studiu, și nu doar prin 
prisma limbii engleze. La finalul fiecărei zile de 
formare, am urmărit cu mare interes modul în care 
aceleași activități de formare sunt analizate de către 
profesori de limba și literatura română, limba 
franceză, educație fizică și educație artistică, 
aducându-mi propria contribuție din perspectiva 
predării limbii engleze. Astfel, unul din multele 
plusuri (de la Erasmus+) ale acestei experiențe 
europene constă în dezvoltarea capacității de a 
analiza o activitate didactică din punct de vedere 
interdisciplinar, ceea ce îmi deschide multiple 
perspective de o dezvoltare profesională în viitor, 
prin punerea în practică a unor proiecte educaționale 
care valorizează interdisciplinaritatea.

Din punct de vedere didactic, am 
conștientizat, mai mult decât oricând, importanța 
colaborării în procesul instructiv-educativ. Ca și 
cursant, am fost pusă în postura de a colabora cu 
ceilalți participanți pentru a realiza diferite sarcini de 
lucru. 

Am desenat un portret colaborativ, fiecare 
„artist”, având la dispoziție 30 de secunde pentru a 
continua un portret început de către altcineva. De 
asemenea, am colaborat în grupe restrânse de lucru 
pentru a realiza un logo comun, pentru a transpune în 
formă artistică experiența europeană în cadrul 
programului Erasmus+, dar și pentru a analiza 
sistemul educațional spaniol împreună cu locuitorii 
orașului Malaga. Toate aceste activități de formare 
mi-au reconfirmat importanța valorificării 
potențialului creativ al fiecărui elev, ca și metodă de 
îmbunătățire a motivației de implicare activă în toate 
etapele procesului educativ.

Din punct de vedere personal, am 
conștientizat mai în profunzime diversitatea 
culturală a lumii în care trăim. Am avut ocazia de a 
vizita Palatul Alhambra din Granada, o bijuterie a 
arhitecturii maure, care îți spune o poveste seculară 
în care se îmbină în mod armonios arhitectura 
islamică și elemente ale Renașterii spaniole. La nici 
20 de kilometri distanță, se află Gibraltarul, un mic 
teritoriu britanic la poarta dintre Europa și Africa. 
Odată ce ai trecut granița cu Spania, iei contact direct 
cu civilizația britanică și ai senzația că ai ajuns în 
Marea Britanie aflată, ca prin magie, sub un soare 
arzător!

2021-1-RO01-KA121-SCH-00009410 este 
numărul de referință pentru primul an de 
implementare a proiectelor de mobilitate sub 
umbrela acreditării Erasmus în domeniul educației 
școlare. Recunosc că privesc cu nerăbdare spre 
viitoarele întâlniri cu educația la nivel european care 
sunt, după cum am mai spus, mereu surprinzătoare.

prof. Ana-Maria ANDRIOAIE
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CREATIVITATE ȘI INTERCULTURALITATE: ALHAMBRA, GRANADA

       După aproape 20 de ani, în vara acestui an, am 
avut posibilitatea de a mă reîntoarce în țara mea de 
suflet, Spania. Dar, de această dată, din postura de 
profesor, nu de tânără studentă la Facultatea de Arte, 
care a obținut o bursă de studiu Erasmus. 
Participarea la cursul ”Creativity and interculturality 
– Harness the power of creativity through 
intercultural exchange in the classroom”, a fost, pot 
spune, o provocare atât din punct de vedere 
profesional, cât și personal, o modalitate de a-mi găsi 
răspunsul pentru mai multe întrebări născute într-un 
colț al minții pe parcursul anilor de profesorat, 
întrebări la care tind să cred, că noi, toți profesorii, le 
căutăm răspunsuri, dar pe parcurs ne pierdem în 
varietatea lor și devenim temători, teamă ce duce, 
poate, la o oarecare rigiditate, inflexibilitate, 
probabil, specifică adultului modern. 
       Cursul organizat de Asociația Edu2grow în 
Malaga, orașul copilăriei pictorului cubist Pablo 
Picasso, a cuprins o bogată paletă de module de 
creativitate, cu jocuri și activități interactive ce te 
determinau să îți reactivezi potențialul maxim de 
care ești capabil, să devii energic și dinamic. Alături 
de aceste activități, vizita la Alhambra, Granada, a 
fost pentru mine una dintre experiențele preferate ale 
acestei mobilități. Un loc cu mare însemnătate 
istorică, culturală, artistică, nu doar pentru locuitorii 
Peninsulei Iberice, ci pentru întreaga Europă, fiind 
sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1984, 
practic unicul oraș palatin islamic care s-a păstrat 
intact până în zilele noastre. Începând cu secolul al 
XIII-lea până în secolul al XV-lea, Alhambra a fost 
reședința oficială a dinastiei Nasrid (ultima dinastie 
musulmană din Peninsula Iberică) care a modificat, 
adăugat continuu site-ul, devenind unul dintre cele 
mai importante orașe din acea perioadă, cu multe 
dintre facilitățile unui oraș specific musulman, cu 
moschee, băi publice, ateliere de artizanat, tăbăcărie, 
școli și grădini. Fiind oraș regal și cetate, acesta 
conținea cel puțin șase palate, dintre care cele mai 
faimoase și bine conservate sunt: Mexuar, Palatul 
Comares și Palatul Leilor. În anul 1492, orașul a 
devenit Curtea Regală pentru Regii Catolici, 
începând cu domnia  lui Ferdinand și Isabella, iar o 
parte din palate au fost parțial modificate. Carol al V

-lea comandă în anul 1526 un nou palat în stil 
renascentist, dar care nu este finalizat. Designul 
palatelor nasride respectă trăsăturile arhitecturii 
maure din secolele anterioare, dar care își dezvoltă 
propriile caracteristici. Detaliile decorațiunilor, 
pornind de la grija acordată proporționalității 
curților, cu arcade pe coloane subțiri, conferă întregii 
arhitecturi nasride calități ce pot fi considerate 
eterice și intime. Construcțiile au fost concepute 
pentru a fi privite din interior, atenția privitorului 
fiind concentrată pe decorațiuni. 

Este o poveste vizuală, de un echilibru estetic 
aproape perfect, între frumosul stuc sculptat, gresia 
de mozaic, tavanele de lemn, care sunt fie sculptate, 
fie pictate, toate cu motive geometrice, motive 
vegetale arăbești sau motive epigrafice, ce ne 
determină să comparăm Alhambra cu un veritabil 
manuscris unde fiecare încăpere este o altă pagină. 

Este o adevărată poveste despre creativitate, 
un manuscris ce ne dezvăluie frumosul în tot ce ne 
înconjoară, îmbinate într-un echilibru perfect sub 
aceeași copertă.
       Despre frumoasa experiență în cadrul acestei 
mobilități, cu toate lucrurile și locurile văzute, 
învățate, se pot scrie pagini întregi, dar ceea ce îmi 
este mie acum foarte clar și în același timp o 
concluzie, un posibil răspuns la una dintre întrebările 
mele, este că o astfel de experiență ne poate ajuta să 
ne debarasăm de unele temeri. Este necesar să 
scăpăm de acea teamă de ridicol pentru a deveni cât 
mai creativi! 

prof. Alina BORŢUN
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INTERFERENȚE CULTURALE SUB AURA ERASMUS

Călătoria... un periplu pe verticala și 
orizontala lumii! O coborâre în abisul ființei, o 
redescoperire a sinelui, dar și un pelerinaj pe 
meridiane ce vor etala pentru ochiul curios alte 
spectacole existențiale, îmbogățind spectrul cultural 
și psiho-emoțional al ființei noastre. Astfel, sub 
auspiciile proiectului de acreditare ERASMUS , am 
avut șansa inegalabilă să descopăr din insolitul și 
farmecul ținuturilor iberice (Palatul Alehambra, 
orașul Granada- un topos aflat la interferența dintre 
epoci și civilizații- ținutul exotic al Gibraltarului), 
plaiuri scăldate sub un soare torid și într-o cromatică 
arhitecturală ce-ți insuflă, la tot pasul, sentimentul de 
vitalism și rafinament. Dincolo de impactul fascinat 
al unui ambient dăltuit în bijuterii de piatră, am avut 
bucuria de a explora noi metode de lucru axate pe 
tema creativității alături de echipa din care am făcut 
parte în proiect, coordonat de prof. Andrioaie Ana-
Maria.
           Totul a debutat sub forma jocului didactic, 
jocul constituind, sui generis, o formă primordială 
de explorare a sinelui și de luare în stăpânire a 
universului. Sub un cortegiu de zâmbete și de priviri 
vigilente, am avut drept sarcină de lucru, în prima zi, 
să fim model pentru crochiul realizat de fiecare 
dintre colegii echipelor prezente, o tehnică utilă în 
abordarea temei cunoașterii. Într-un portret retușat 
sau îmbogățit cu îngăduință, m-am descoperit ca 
într-o oglindă, observând cum sunt percepută de cei 
din jur, ce detalii fizionomice le-au captat atenția. 
Într-o societate a imaginii, această metodă devine 
deosebit de utilă. Elevii vor fi mai receptivi la colegii 
de clasă, vor empatiza mai mult, exercițiul fiind 
binevenit în cadrul orelor de consiliere și orientare, 
întrucâ va cristaliza sentimentul de grup.

Fără îndoială, nu mă pot îndepărta de 
specificul disciplinei pe care o predau, limba și 
literatura română, identificând în caleidoscopul 
metodelor creative câteva tehnici foarte interesante. 
De pildă, am reușit deja să transpun în practică un 
exercițiu de spargere a gheții, constând în faptul că 
elevii de clasa a IX-a au trebuit să identifice o 
informație falsă inserată printre două adevăruri 
notate despre ei înșiși pe un blazon de tip cravată.        
       Tehnica a fost valorizată în cadrul unei lecții de

 
. 

literatură cu tema curriculară „Joc și joacă”, 
declanșând un interes viu și exuberanța celor 
prezenți.

O altă experiență captivantă ce urmează a fi 
explorată la orele de limba și literatura română de la 
clasa a X-a o constituie exercițiul ”Abigail's Tale”. 
Cerința prevede să fie realizată o ierarhizare a celor 
cinci protagoniști ai poveștii în ordinea vinovăției, 
de la cel mai culpabil la cel mai puțin vinovat. Acest 
tip de sarcină creează oportunități de susținere a 
propriei opinii și de argumentare, de a delimita între 
conceptele de moral, imoral și amoral. Prin corelația 
cu conținuturile studiate la clasă, metoda poate fi 
fructificată în parcurgerea mai multor teme, așa cum 
sunt: tema parvenitismului și consecințele tragice 
ale setei de îmbogățire (nuvela de analiză 
psihologică „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici, 
romanul realist „Ion”, de Liviu Rebreanu). 
Organizați în mai multe grupe, elevii pot evidenția, 
spre exemplu, cine este cel mai vinovat de exitus-ul 
Anei Baciu, personajul feminin al romanului 
rebrerian: Ion Glanetașu, George Bulbuc, Vasile 
Baciu sau chiar protagonista în discuție? 
           Nu în ultimul rând, o altă metodă creativă ce 
ar putea fi fructificată cu succes este cea a 
„absurdităților vandabile”. Fiecare elev va trebui să 
noteze pe o foaie cea mai absurdă idee la care se 
gândesc la acel moment. Foile vor fi distribuite 
aleatoriu colegilor, urmând ca elevii să noteze pe 
spatele foii primite unul sau două argumente care să-
i confere ideii primite un caracterul de cea mai 
sensibilă și viabilă idee. Metoda poate să 
consolideze competențele de argumentare ale 
elevilor de clasele a XI-a și a XII-a.
           Așadar, am încercat să redau câteva crâmpeie 
din implementarea proiectului de acreditare 
ERASMUS. De-a lungul acestei experiențe 
minunate, am strâns în sufletul meu suveniruri 
despre o civilizație fascinantă aflată la confluența de 
civilizații și epoci și am privit prin ocheane de 
profesor stiluri diverse de aplicare creativă a 
lecțiilor, împletind educația formală cu cea 
nonformală într-un demers deschis și ancorat în 
contemporaneitate.

prof. Elena-Loredana CERNAT
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Participarea la cursuri Erasmus oferă, printre 
altele, oportunități de formare profesională cadrelor 
didactice din țările membre ale U.E. sau partenere în 
cadrul programului. Paleta de competențe care pot fi 
dobândite sau dezvoltate prin participarea la astfel 
de cursuri este extrem de variată, de la competențe de 
comunicare în diferite limbi străine, la competențe 
digitale, interculturale, sociale, manageriale sau 
privind incluziunea, educația școlarilor cu nevoie 
educaționale speciale etc.

Cred cu convingere că reprezintă totodată o 
oportunitate deosebită pentru cadrele didactice 
participante de a schimba idei, impresii, exemple de 
bune practici cu cadre didactice din alte state 
europene și de a pune bazele unor rețele de contacte 
pentru viitoare colaborări în cadrul unor parteneriate 
educaționale. 

Aceste cursuri de formare, finanțate prin 
programul Erasmus+, sunt extrem de utile nu doar 
prin faptul că ele ne permit dobândirea unor noi 
competențe profesionale sau exersarea, respectiv 
îmbunătățirea unor competențe pe care le avem, dar 
totodată ele ne lărgesc sfera profesională și 
personală prin faptul că ne plasează în contexte noi 
de învățare în care suntem nevoiți să comunicăm 
într-o altă limbă decât limba maternă, de a lucra în 
echipe cu colegi provenind din state europene cu 
culturi și mentalități diferite, de a negocia și a 
soluționa sarcinile de lucru distribuite de formator, 
altfel spus, de a ieși din starea de confort oferită de 
propria școală și comunitate. Odată cu reîntoarcerea 

în propria școală, cadrele didactice participante 
devin ele însele formatori prin atelierele sau 
activitățile demonstrative pe care le vor organiza 
pentru colegi („formare în cascadă”) și prin 
implementarea a ceea ce au învățat în activitatea 
didactică curriculară și extracurriculară.

În acest sens, am aplicat metodele  inovative, 
interactive atât în cadrul activităților de consiliere și 
orientare, desfășurate la clasa a X a C, cât și la orele 
de limba și literatura română.  Pentru consiliere am 
ales metoda două adevăruri și o minciună prin 
intermediul căreia elevii au putut să se cunoască mai 
bine, să găsească puncte comune între ei și ceilalți.

În cadrul orelor de limba și literatura română, 
la tema ,,Basmul cult - Povestea lui Harap-Alb”, de 
Ion Creangă le-am cerut elevilor să realizeze o schiță 
a drumului parcurs de protagonist și să sublinieze 3 
calități și un defect al acestuia, pe care să le ilustreze 
cu fragmente din operă. 

De asemenea, în cadrul activităților de 
consiliere și orientare, am încercat să aprofundăm 
relațiile interumane, așa încât să se cunoască mai 
bine. Utilizând metoda 2 adevăruri și o minciună, 
elevii au prezentat anumite experiențe ale existenței 
lor, colegii căutând să descopere care dintre acestea 
sunt adevărate și care sunt false. Ulterior 
experiențele amintite erau aprofundate de fiecare 
dintre vorbitori. Am reușit, astfel să cunoaștem 
personalitatea colegilor, să înțelegem rădăcinile 
anumitor componente sau atitudini.

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN PROIECTELE ERASMUS

prof. Oana-Elena LUPU
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În luna iulie 2022, în calitate de profesor la 
Colegiul ,,Mihai Eminescu”, Bacău, am participat la 
cursul de formare ,,Creativitate și interculturalitate”, 
organizat de către Asociația Dominou & 
EDU2GROW, în Málaga, Spania. Cursul a avut ca 
temă Educația interculturală. Pedagogie și didactică, 
iar programul de formare a avut o durată de 5 zile 11-
15.07.2022. 

Prin participarea mea la acest curs am avut în 
vedere următoarele considerente: fiind profesor, 
sunt interesat să dezvolt un mediu pozitiv, creativ și 
intercultural în instituţia în care lucrez pentru a îmi 
putea forma cât mai bine elevii în raport cu cerințele 
educaționale actuale. Date fiind aceste aspecte am 
conștientizat necesitatea dezvoltării mele 
profesionale nu doar prin curs, ci și prin proiectarea 
și implicarea mea în diferite activități care au ca 
obiectiv principal atingerea obiectivelor 
educaționale trasate de legislația actuală referitoare 
la formarea elevilor. În același timp, am constatat 
faptul că la clasele pe care le am în încadrare, există 
numeroși  elevi  din famil i i  binaț ionale,  
transnaționale, interculturale, situație care mă face 
să înclin spre  cunoaşterea altor culturi pentru a 
relaționa cât mai eficient cu beneficiarii direcți și 
indirecți ai educației. Cu certitudine acest lucru va 
antrena și susține dezvoltarea dimensiunii europene 
a instituției în care activez. 

Întrucât pentru inițierea oricărui demers 
didactic este necesară motivația, am considerat că 
acest curs de formare îmi poate fi de un real folos pe 
parte profesională, oferindu-mi acces la un set de 
tehnici creative menite să stimuleze motivația 
elevilor. Parcurgând pagini de literatură de 
specialitate pe această temă, definiția dată conform 
modelului socio-cognitiv mi-a atras în mod 
particular atenția. Nume precum Schrauben, 
Zimmerman și Pintrich, indicat că motivația școlară 
este un fenomen aflat într-o dinamică permanentă 
(elevii nu pot fi clasificați în motivaţi și demotivaţi, 
aprecierea nivelului de motivaţie depinzând de un 
context strict determinat). Totodată, în context 
școlar, motivația este strict legată de percepţiile şi 
comportamentele elevului, de mediul său şi 
presupune în mod fundamental atingerea unui scop. 

Mergând în același sens, Viau şi Keller 
demonstrează cu succes faptul că motivaţia în 
context şcolar este înţeleasă în mod adecvat numai 
atunci când nu o raportăm doar de obiectul învăţării, 
ci şi la condiţiile în cadrul cărora se realizează 
învăţarea şi percepţiile pe care elevul le are cu privire 
la o anumită activitate didactică.

Subsumată sensului general al conceptului 
de motivaţie, motivația învățării se referă la 
totalitatea factorilor care îl motivează pe elev la o 
activitate menită să conducă la asimilarea unor 
cunoştinţe, la formarea unor priceperi şi deprinderi. 
Numeroase studii au indicat faptul că elevii motivaţi 
sunt mai perseverenţi şi dobândesc competențe și 
deprinderi mai eficient decât ceilalți. Din satisfacţia 
de a fi învăţat, elevul îşi va dezvolta motivaţia de a 
învăţa și mai mult. Relaţia cauzală dintre motivaţie şi 
învăţare este una reciprocă. Motivaţia energizează 
învăţarea, iar învăţarea încununată de succes 
intensifică motivaţia. 

Analizând din perspectivă motivațională, 
tematica și activitățile specifice celor 5 zile de 
formare ale cursului s-au articulat astfel :

Prin setul de activități specifice tematicii din 
prima zi a cursului - Schimbul de experienţe şi 
practici interculturale într-un proces de învăţare 
cooperant şi colaborativ, cu accent pe creativitate și 
inovație - s-a subliniat importanța stimulării 
motivaţiei intrinseci. Acest tip de motivație provine 
din însăşi activitatea desfăşurată şi se satisface prin 
îndeplinirea acelei activităţi. Având la bază 
curiozitatea epistemică, ce exprimă nevoia de a şti, 
de a-şi lărgi şi îmbogăţi competențele, deprinderile, 
abilitățile și bagajul informațional, motivația 
intrinsecă îl determină pe individ să participe la o 
activitate pentru plăcerea şi satisfacţia pe care 
aceasta i-o procură, fără a fi constrâns de factori 
exteriori.Tematica celei de-a doua zi a cursului - O 
mai bună înţelegere a propriei competențe ca 
profesor și învățarea de a dezvolta strategii creative 
pentru a face față provocărilor multiculturale în 
propria instituție – a atins sfera unui factor 
motivațional important: mediul clasei. De fapt, acest 
element cheie este cel care poate face diferenţa 
dintre un elev motivat şi altul amotivat. Astfel o sală 
atractivă şi cu resurse menite să stimuleze latura 
intrinsecă a formării elevului este motivatoare. O 
sală personalizată cu aparatură și lucrări creative ale 

CREȘTEREA MOTIVAȚIEI ELEVILOR DIN PRISMA FORMĂRII EFICIENTE A CADRULUI
 DIDACTIC ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII PERFORMANȚELOR ȘCOLARE
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activităților, ale proiectelor, ale jocurilor 
sportive/educative) poate crea o atmosferă 
prietenoasă şi va reflecta preocupările elevilor 
susținând motivația intrinsecă a acestora : știu, fac, 
pot, vreau mai mult. De asemenea, se cultivă 
respectul de sine al elevilor, ei se simt valorizați, 
importanţi şi implicaţi.

În cea de-a treia zi a cursului, tematica a fost 
„Dezvoltarea de instrumente și tehnici care pot fi 
utilizate pentru a crește motivația elevilor și a 
combate fenomenul abandonului școlar”. În acest 
sens, în conceperea de activități colaborative alături 
de colegii mei am avut în vedere modelul socio-
cognitiv al lui Rollad Viau conform căruia 
indicatorii motivației sunt și consecințe ale 
motivației. Acești indicatori se referă la opțiunea 
efectuării unei activități, la perseverența în 
îndeplinirea acelei activități, la angajamentul 
cognitiv și performanța obținută. Un elev motivat va 
alege să întreprindă o activitate de învățare, va 
persevera în îndeplinirea ei, va utiliza cele mai 
adecvate strategii de învățare și autoreglare (care 
definesc angajamentul cognitiv al elevului) și va 
obține performanțe înalte. În acest scop, profesorul 
trebuie efectiv să se conecteze la la motivaţia 
intrinsecă a elevilor prin următoarele ancore:
- a răspunde nevoilor de autonomie a elevilor, 
permițându-le să facă alegeri (tipologie joc, alegerea 
membrilor din echipe, etc.);
- a răspunde nevoilor de competenţă (implicarea 
elevilor, feedback imediat, prezentarea semnificaţiei 
activității, valorizarea fiecărui membru al echipei);
- a răspunde nevoilor de interconectare (insistarea pe 
importanța bunei colaborări cu colegii de echipă) ;

Tematica abordată în cea de-a patra zi a 
cursului - Aprofundarea înțelegerii conţinutului 
şcolar multicultural prin diverse instrumente 
creative pentru rezolvarea inovatoare a problemelor,  
mi-a oferit posibilitatea de a cunoaște și implementa 
la clasă activități menite să stimuleze motivația 
elevilor de a colabora atat elev-elev cât și elev-
profesor. Dintre aceste activități pot exemplifica:
- Aplauze - Animatorul poate implica un grup de 10-
30 participanți iar activitatea se poate desfășura în 
aproximativ 15 minute și nu necesită materiale 
suplimentare. Obiectivele jocului sunt a însuşi 
numele jucătorilor tuturor şi de a dezvolta 
colaborarea prin simțul ritmului iar procedura este 
următoarea: toți stau, formând un cerc şi animatorul 
bate ritmul: o lovitură din palme pe picioare, 

apoi una din palme, apoi duce mâna dreaptă peste 
umărul drept, degetul mare privind în jos şi aceeaşi 
mişcare o repetă cu stânga. În timp ce face mişcarea 
cu mâna dreapta îşi spune numele său, iar când 
repetă aceeaşi mişcare cu mâna stângă, spune 
numele unei alte persoane. Acea persoană menține 
ritmul, repetând mişcările şi prezentând următoarea 
persoană. Jocul continuă până ce toate persoanele 
sunt prezentate. Ritmul şi mişcările pot fi schimbate, 
cu includerea picioarelor etc.
- Amintiri din activitățile sportive – Animatorul 
poate implica un grup de 10-30 participanți, 
activitatea se poate desfășura în aproximativ 30 de 
minute și nu necesită materiale suplimentare. 
Obiectivul jocului este a face schimb de informații 
cu membrii grupului pentru a dezvolta coeziunea, 
colaborarea. Procedura este următoarea: 
participanții formează grupuri de 3 persoane. 
Fiecare participant trebuie să-şi amintească ceva 
care l-a marcat din domeniul activităților sportive şi 
să povestească grupului. Pentru relatare se acordă 3 
minute. Persoanele care povestesc trebuie 
încurajate.

Cea de-a cincea zi a cursului, și ultima, a avut 
în prim-plan identificarea criteriilor și a abordărilor 
comune pentru proiectele și inițiativele ulterioare 
dezvoltate în  cadrul acestui curs de formare. În urma 
parcurgerii activităților specifice acestei teme, am 
conștientizat necesitatea colaborării concrete și 
eficiente între profesori (la nivelul aceleiași 
instituții, la nivel local, județean, național și chiar la 
nivel european), ținând cont atât de motivația 
intrinsecă - a beneficiarilor direcți implicați în 
demersul formativ, cât și de motivaţia extrinsecă - 
cea a cărei sursă se află în exteriorul individului şi a 
activităţii desfăşurate, cea care presupune că 
angajarea în activitate este un mijloc de atingere unui 
obiectiv major – în cazul nostru, a idealului 
educațional.

Ca o concluzie deschisă a acestei perioade de 
formare, aș putea sublinia importanța de a ne auto-
analiza critic, ca profesori, eforturile constante de a 
performa și controla formarea elevilor şi de a ne 
canaliza eforturile în a regândi modul în care 
relaţionăm cu aceștia în cadrul activităților didactice 
pentru a reduce deficitul motivațional în favoarea 
implicării, în favoarea dezvoltării creativității și 
spiritului lor de inițiativă pentru a putea atinge 
obiectivele educaționale. 
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Simona - Iulia  ARDELEANU

În această vară, am avut una din puţinele 
experienţe pe care nu le poţi uita... un curs interactiv 
de creativitate şi interculturalitate. Şi, cum funcţia de 
secretară mi-a aplatizat creativitatea, a fost 
interesant să pot participa, din partea cadrelor 
didactice auxiliare, la acest modul. Vă veţi întreba 
unde am fost, ce am învăţat şi cum pot aplica toate 
aceste cunoştinţe noi pe care le-am acumulat? După 
Spania, care este ţara mea de suflet, Portugalia este 
un alt loc interesant de vizitat pentru castelele 
desprinse din poveşti, dar şi pentru faptul că 
termenul de interculturalitate se aplică foarte bine 
aici, unde sunt oameni din cele mai diverse ţări: 
India, Thailanda, Belgia etc., cu joburi diferite şi 
vorbind câte 3-4 limbi. 

Portugalia este o societate interculturală, 
vizibilă la tot pasul, oamenii trăind în acest spaţiu, 
bazându-se pe respect, interacţiune, comunicare şi 
relaţionare autentică. Caldas da Rainha este oraşul 
unde s-a ţinut cursul organizat de Asociaţia 
Edu2grow, cuprinzând o varietate de module de 
creativitate, comunicare interculturală (la întâlniri, 
participând diverşi profesori din: Lituania, Slovacia, 
Finlanda), jocuri vesele care te energizau, te 
dinamizau şi motivau să vrei să ţinteşti spre 
potenţialul maxim de care eşti capabil.

Multe activităţi au fost interesante şi pline de 
creativitate, însă una mi-a atras atenţia în mod 
deosebit, întrucât s-a bazat pe minimizarea 
informaţiei oferite, obligându-te să rezolvi problema 
fără explicaţii amănunţite. În ce a constat exerciţiul? 
Ne-am împărţit pe două echipe, fiecare primind doar 
informaţia cu ţinta finală: echipa 1, să stoarcă sucul 
de la o portocală, echipa 2, să cureţe coaja acesteia. 

Niciuna dintre echipe nu a cunoscut targetul 
celeilalte. Ce credeţi că s-a întâmplat? Echipele s-au 
luptat pentru atingerea scopului final fără să se 
gândească că ar putea conlucra pentru rezolvarea 
cerinţelor. Iată, deci, că printr-un joc de copii am 
descoperit că, dacă informaţia nu este oferită 
complet, cu toate datele, se creează confuzie ce poate 
duce la acţiuni greşit înţelese. Şi cum secretariatul 
unei instituţii este nucleul de unde pleacă toate 
informaţiile, am realizat cât este de important ca 
acestea să fie foarte bine structurate şi transmise mai 
departe.

O portocală ... Ce semnifică? Un glob al 
toleranţei, al respectului pentru celălalt, al ajutorului 
reciproc. Am învăţat la acest curs vesel, amuzant, dar 
şi plin de creativitate, modalităţi de a accepta şi 
respecta pe cei apropiaţi nouă, de la copiii noştri 
până la elevi şi profesori în aceeaşi măsură. 

O PORTOCALĂ ...
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prof. Lăcrămioara CONSTANTIN

Culturalitatea reprezintă nivelul culturii 
generale a unei populații. Interculturalitatea este 
relația de interacțiune și cooperare a diverselor 
grupuri culturale. Se vorbește din ce în ce mai mult 
despre interculturalitate ca o stare de fapt, acest 
concept având o strânsă legătură cu relațiile dintre 
diferite culturi ce formează la bază comunicarea 
inter-etnică.

De o astfel de experiență interculturală am 
avut parte și eu în cadrul cursului "Creativity and 
interculturality – Harness the power of creativity 
through intercultural exchange in the classroom" 
organizat de Asociația Edu2grow în Caldas da 
Rainha, Portugalia, în perioada 24.08.-28.08.2022. 
Descoperirea unor elemente și simboluri culturale 
printre care Fatima, acest simbol religios pentru 
creștinii catolici, palatele din Sintra și castelul 
Sfântul George din Lisabona care au amprenta nu 
numai a culturii portugheze, dar și spaniole și maure 
au dus la îmbogățirea cunoștințelor, dar a  fost un 
prilej de dezvoltare personală.

Diversitatea culturală și cea lingvistică sunt 
prezente și în Portugalia, în această țară se vorbesc, 
pe lângă limba oficială, limba portugheză, limba 
spaniolă, iar printre limbile străine folosite sunt: 
limba engleză, limba franceză, limba italiană. Cu 
prilejul acestui curs, am putut exersa nu numai limba 
engleză, dar și limba franceză, iar în cadrul 
interacțiunii cu grupul, am folosit limba engleză ca 
mijloc de comunicare. La acest curs, au participat 
cetățeni din Cehia, Slovenia, Lituania, Finlanda. 

Astfel, am putut interacționa cu diferite 
culturi și am descoperit lucruri noi nu numai în 
cadrul cursului, metodele folosite la curs au fost de 
comunicare prin diferite jocuri, metoda proiectului, 
învățarea prin cooperare și prin schimbul de 
informații și, nu în ultimul rând, prin activarea 
gândirii critice și cea de  brainstorming.

Aceste metode se pot folosi cu ușurintă la 
clasă, de exemplu, metoda proiectului. Plecând de la 
conceptele de cultură-culturalitate-interculturalitate 
am reușit să implementez un proiect cu elevii clasei a 
IX a având ca tema următoarea situație: elevii s-au 
gândit la coexistența diferitelor culturi și totodată

 naționalități care locuiesc împreună în aceeași țară și 
la identificarea soluțiilor conflictelor dintre diferite 
culturi/naționalități. Având la bază principiile 
incluziunii sociale și toleranța, elevii au gândit, au 
desenat și au identificat acele soluții pentru a include 
pe cei de diferite naționalități și culturi. De 
asemenea, la ora de consiliere se poate aplica tehnica 
de depistare a unor tipare comportamentale sau 
pentru prima lecție de cunoaștere a numelui celuilalt 
se poate aplica jocul de schimb/împrumut de litere 
de la ceilalți participanți prin adresarea unor 
întrebări de cunoaștere (de exemplu dacă ai nevoie 
de litera T din numele tău o poți împrumuta de la 
coleg / colegă, dar nu înainte de a răspunde la câteva 
întrebări legate de tine: Care este culoarea / 
mâncarea / cartea preferată?).

În concluzie, aș putea spune că am avut parte 
de o provocare inedită, dinamică și prin îmbinarea 
teoriei cu practica, am identificat modalități de 
motivare a elevilor și ca om, am avut șansa să 
interacționez cu diferite naționalități, culturi, având 
într-adevăr o adevărată experiență interculturală.

EXPERIENȚA MEA INTERCULTURALĂ

Motto „Cultura unui popor înlătură multe deosebiri şi-i apropie pe oameni unii de alţii” (Ioan Slavici)
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Beneficiară a proiectului 2021-1-RO01-
KA121-SCH-000009410/ Erasmus + prin 
participarea la cursul "Creativity and interculturality 
– Harness the power of creativity through 
intercultural exchange in the classroom", organizat 
de Asociația Edu2grow, în Caldas da Rainha- 
Portugalia, în perioada 24-28 august 2022, vă invit 
să descoperiți Grădina Buddha Eden de pe Coasta de 
Argint a Portugaliei.

Una din activitățile cursului a fost derulată 
printr-o excursie care ne-a încântat nu doar privirea 
prin consistența interculturală, ci ne-a provocat la 
cunoaștere în domenii vaste și ne-a evidențiat rolul 
nostru de a fi exemplu pentru generațiile ce ne 
urmează.

Excursia a fost cu mai multe obiective 
turistice, însă eu vă invit la Grădina Păcii! La numai 
un sfert de oră de Óbidos și la cca o oră de Lisabona, 
în centrul Portugaliei, în domeniul Quinta dos 
Loridos, am descoperit, împreună cu celelalte șapte 
colege de la Colegiul ,,Mihai Eminescu” Bacău, 
,,cea mai mare grădină asiatică din Europa” care 
deține cea mai mare colecție de statui budiste de pe 
continent. 

Statuile au fost comandate de omul de afaceri 
portughez Joe Berardo (care are și un muzeu de artă 
modernă la Lisabona) în 2001, când a fost șocat de 
distrugerea statuilor budiste monumentale din 
Afganistan de către talibani și a decis să creeze o 
grădină a păcii și meditației în Portugalia. Statuile 
sunt împrăștiate pe cca 35 de hectare (86 de acri) de 
teren și nu au fost făcute în scopuri religioase, 
grădina păcii fiind deschisă oricui.
           Una din primele zone de sculptură ale grădinii 

te farmecă prin statuile curbate, netede, mătăsoase, 
în marmură albă și colorată.

Vârtejurile marmurei sporesc forma 
feminină, o temă care se repetă iar și iar, temă care 
nouă, românilor, ne amintește de ,,Venere și 
madonă”, cunoscuta poezie semnată de Mihai 
Eminescu, prima pe care o publică în revista 
,,Convorbiri literare” din Iași, la data de 15 aprilie 
1870:

,,Venere, marmură calcă, ochi de piatră ce 
scânteie,/ Braț molatic ca gândirea unui împărat 
poet, / Tu ai fost divinizarea frumuseții de femeie,/ A 
femeii,  ce și astăzi tot frumoasă o revăd.”Grădina 
este dominată de Buddha de marmură și granit de 
diferite dimensiuni, dar există și pagode, statui de 
teracotă etc. Însă, punctul culminant este o scară care 
duce la un imens Buddha auriu care patronează alene 
o natură vie îmbinată cu piese de artă contemporană 
din mai multe continente.

BUDDHA EDEN GARDEN, CENTRUL PORTUGALIEI
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prof. Constantina HULEA

Grădina are și un lac central în stil japonez, 
cu pești și dragoni sculptați care se ridică din apă, dar 
și numeroase ochiuri de apă cu pești KOI (crap 
japonez) și nuferi de toate nuanțele. Pagodele 
japoneze sunt, de asemenea, plasate pe lângă 
ochiurile de apă ale grădinii. Impresionante sunt și 
prin deschiderea către publicul dornic de lectură.

Zona portugheză în care este plasată grădina 
este cunoscută și pentru fabricarea teracotei, ceea ce 
face ca și în grădină să se reflecte această preocupare 
local- tradițională, iar cursantului/turistului îi rămân 
de remarcat printre copaci cei 600 de soldați de 
teracotă pictați manual, copii unice ale „armatei de 
teracotă” îngropate în China cu aproximativ 2.200 
de ani în urmă.

Câmpurile naturale ale grădinii amenajate te 
surprind și prin arta contemporană a artiștilor 
internaționali renumiți precum: Botero, Tony Cragg, 
Alexander Calder, Allen Jones și Joana Vasconcelos, 
printre mulți alții. Piesele sunt înlocuite, în mod 
regulat, garantând că vizitatorii care revin vor găsi 
întotdeauna ceva nou.

O zonă semnificativă a grădinii Buddha 
Eden este dedicată remarcabilei arte africane 
dedicată poporului shona șin Zimbabwe, care 
prezintă peste 200 de lucrări atent plasate din diferite 
țări africane, aranjate în umbra a peste 1000 de 
palmieri și ascunse în bogăția vegetației.

Sculpturile africane din Buddha Eden sunt 
mai mari, profitând din plin de tot decorul în aer 
liber. O plimbare pe poteca care șerpuiește printre 
palmieri duce la întâlniri cu berze de piatră, lei de 
metal și alte figuri.

Antilope, girafe, rinoceri, egrete etc 
patronează un spațiu reprezentativ, creând impresia 
că Africa și-a descărcat toată fauna în această 
superbă grădină din centrul Portugaliei.

Grădina Buddha Eden, pe lângă faptul că 
este un paradis încântător, este, prin urmare, și o 
galerie unică în aer liber și, nu în ultimul rând, și una 
dintre proprietățile viticole din cadrul grupului 
Bacalhôa. Ceramica și vinul cramei te distrag la 
ieșirea din grădini. Drumul de lângă podgorii este 
mărginit de panouri ceramice care descriu istoria 
producției de vin. Aici se află și un centru de 
cercetare  enoturistică a universității din zonă.

Și, astfel manifestări ingenioase de cultură și 
interculturalitate, scenarii ce includ tradiție și 
modernitate,  exprimări diverse ale spiritului uman 
se reunesc într-o călătorie de înaltă valoare 
educațională.
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prof. Mariana IANCU

Un curs de formare Erasmus +  learning 
programme desfășurat în Portugalia, localitatea 
Caldas da Rainha in perioada 24 -28 august 2022.

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Bacău a 
participat cu un număr de opt cadre didactice la acest 
curs de formare organizat de Asociația Edu2grow cu 
un număr de 30 ore de curs. Programul cursului a fost 
divers si echilibrat ca tematica.

Au fost organizate activități pe grupe mixte 
de lucru, incluzând colegi profesori din celelalte 
state europene participante: Slovacia, Lituania, 
Finlanda, pentru a identifica căile de a reuși să 
comunicăm mai ușor între noi și, mai ales,  cu elevii.
Fiind un curs despre creativitate, am fost încurajați 
de formatori să devenim ,,creatori de povești” pentru 
elevii noștri și, astfel, să le dezvăluim cunoștințele 
într-o  atmosferă ,,caldă și calmă” fără a judeca și 
eticheta, de a trece peste diferențe de orice fel.
Am identificat împreună modul în care putem 
aborda conflictele și cum le putem negocia sau 
media atât în mediul școlar, cât și în societate.

O metodă care mi-a plăcut a fost aceasta:  de 
a completa un chestionar despre abordarea 
conflictelor, identificarea tipului de strategie pe care 
o abordez în relațiile cu ceilalți indivizi, inclusiv 
elevii. E important să realizezi în ce tipar te încadrezi 
și de ce ai o anumită atitudine ... pentru că ... pentru 
unii dintre noi e foarte important să-și împlinească 
obiectivele și atunci pierd din valoarea relației 
umane, pentru alții e mai important să păstreze 
relațiile umane decât împlinirea strictă a 
obiectivelor.

Tocmai această descoperire a unei zone de 
atitudine în care te regăsești tu sau ai reușit să-l 
identifici la celălalt are rolul de a conștientiza modul 
în care poți media, negocia un conflict. Aici intervine 
și creativitatea personală, atitudinea caldă însoțită de 
fermitate pentru a pune capăt situației tensionate.

Specialiștii au identificat cinci tipare de 
strategii de acțiune în abordarea conflictelor: 
Broasca țestoasă - evitarea, Rechinul - forțarea, 
Ursulețul - acomodarea, Vulpea - compromisul, 
Bufnița - consensul.

Metoda poate fi aplicată la orele de dirigenție 
la clasele de elevi de liceu, la orele despre mentalități 
și viață cotidiană în epoca contemporană în cadrul 
orelor de istorie și educație socială.

O altă metodă ce mi-a plăcut foarte mult a 
fost aceea ce se însoțește cu jocul Dixit prin care 
participanții la orele de curs- elevii, cadre didactice - 
aleg o carte din câte sunt expuse de formator, 
profesor și exprimă, verbalizează în ce mod se 
reflectă starea pe care a avut-o în perioada unui curs.  

Consider că este foarte creativă această 
metodă, deoarece oferă posibilitatea cursantului să 
se prezinte ca ,,într-o poveste” în care se regăsește 
conform desenului de pe cartea aleasă.

Poate fi folosită la finalul unui curs, modul, 
an școlar. Este una dintre metodele de evaluare a 
cursului sau modului parcurs de cursanți- elevi.

Adaug că portughezii sunt un popor creativ, 
au dezvoltat o adevărată artă a ceramicii decorative 
și aceasta înfrumusețează pereții exteriori ai multor 
clădiri din toate localitățile lor.

,,CREATIVITATE ȘI INTERCULTURALITATE” 
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Participarea la mobilitatea din Portugalia a 
reprezentat o oportunitate unică de învățare și de 
interacțiune socială. Perioada alocată cursului de 
formare a avut o agendă pe cât de diversă, pe atât de 
complexă. Pornind de la activități de Team building 
și de exprimare autentică a propriei identități 
culturale, am fost antrenați în ateliere ce vizau 
concepte precum abilitățile unui lider, fațetele 
multiple ale diseminării, negocierea și medierea ca 
parte a dialogului eficient, pentru a ajunge la 
secvența finală de evaluare. 

În primă instanță, prin numeroase abordări 
ludice și nonformale, am putut discerne mai clar care 
sunt beneficiile cooperării și ale gândirii critice. 
Astfel, anumite metode dobândite pot fi aplicate cu 
succes la clasă. De pildă, la ora de limba franceză 
utilizez, la clasa a IX-a, la Unitatea 2 de învățare - À 
chacun sa maison, în scopul de a fixa actele de 
vorbire A da / a cere informaţii practice despre 
persoane, obiecte, locuri metoda sarcinii finale 
comune de lucru, cu resurse diferențiate pe grupe. 

Elevii sunt distribuiți în echipe de câte 2, în 
ordine alfabetică, și au de completat literele lipsă din 
denumirea unor încăperi din locuință prin 
intermediul unor întrebări de sprijin furnizate de 
profesor, al unor fotografii, al unor decupaje din 
reviste, al unui șablon conversațional cu termeni 
lipsă, al unui dicționar. Timpul efectiv de lucru este 
de 20 de minute, după care urmează sesiunea de 
punere în comun și de oferire a feedback-ului de 
către colegi și profesor, după o listă de verificare 
redactată în prealabil.

La ora de consiliere și orientare, se poate 
implementa o tehnică de depistare a unor tipare 
comportamentale recurente, în funcție de importanța 
acordată atingerii obiectivelor sau menținerii unor 
relații convenționale în parametrii fixați de norma 
comunitară. Un chestionar cu o singură variantă de 
răspuns dintr-o grilă de la 1 la 5 servește ca 
instrument inițial pentru a stabili dacă elevii clasei 
caută evitarea (analogie cu broasca țestoasă), 
forțarea (asemenea rechinului), acomodarea 
(precum ursulețul), compromisul (după imaginea 
vulpii) sau consensul (specific bufniței).  Acest 

demers se pliază perfect pe tematica modulului II din 
planificarea acestei discipline pentru ciclul superior 
al liceului, de comunicare și abilități sociale având 
drept scop redefinirea comunicării asertive în rândul 
tinerilor.

Pentru a conchide, incursiunea în Caldas da 
Rainha a facilitat pentru mine ca profesor 
identificarea unor modele inovative de dinamizare și 
de motivare a educabililor; ca om, am avut 
privilegiul de a cunoaște Oameni valoroși ce mi-au 
dat prilejul de a purta conversații inedite în engleză și 
franceză; iar creștinul din mine s-a bucurat de 
pelerinajul succint la sanctuarul marian din Fatima.

EXPERIENȚA MEA ERASMUS+ DIN CALDAS DA RAINHA
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prof. Luiza SANDU

Nu te opri niciodată din învățat, pentru că 
viața nu se oprește niciodată din predare …

Cred că acesta este unul dintre obiectivele 
programului Erasmus+, deoarece oferă cadrelor 
didactice posibilitatea unei perfecționări continue, 
de cunoaștere a culturii și a sistemului educațional 
din alte țări membre UE. De asemenea, oferă ocazia 
exersării și îmbunătățirii competențelor lingvistice, 
prin comunicarea în alte limbi decât cea maternă.

La cursul din Portugalia, Caldas da Rainha, 
"Creativity and interculturality - Harness the power 
of creativity through intercultural exchange in the 
classroom" organizat de Asociația Edu2grow, alături 
de colegi din Cehia, Slovenia, Lituania și Finlanda 
am avut ocazia să învățăm metode creative ce 
îmbunătățesc și fac mai atractiv procesul educativ.

Una din metodele cu o bună aplicabilitate la 
orele de T.I.C. este „metoda proiectului”, deoarece 
pe parcursul acesteia elevii îşi asumă roluri din viaţa 
reală şi trebuie să îndeplinească anumite sarcini. 
Învăţarea prin proiecte stimulează imaginaţia 
elevilor şi facilitează transferul achiziţiilor învăţării 
în viaţa de fiecare zi.

Alte metode interesante ar fi: abordarea 
conflictelor, prin aplicarea de chestionare, cu 
ajutorul cărora poți afla tipologia elevilor, în scopul 
unui proces educațional diferențiat, iar o metodă 
creativă de evaluare prin care se dezvăluie 
experiența obținută la curs poate fi făcută cu ajutorul 
jocului DIXIT.

În concluzie, această experiență mi-a oferit 
ocazia de a mă dezvolta profesional, de a învăța noi 
metode de motivare a elevilor și oportunitatea de a 
întâlni oameni primitori, ospitalieri alături de care, 
împreună cu ale mele colege am încercat să 
descoperim cât mai mult din istoria, cultura și 
obiceiurile țării gazdă. 

ERASMUS +,  O EXPERIENȚĂ BENEFICĂ ÎN CALDAS DA RAINHA
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De ce?

Cum?

Când?

Cui?

Ce?

- Pentru că este o metodă interactivă de 
predare-învăţare-evaluare, care presupune 
o micro-cercetare sau o investigare 
sistematică a unui subiect, cu interes pentru 
elevi, imprimă un caracter mai viu şi mai 
atrăgător, aduce varietate, sporind interesul 
de cunoaştere a elevului faţă de conţinutul 
lecţiilor.

- Prin asumarea diverselor roluri în cadrul 
echipei și îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

- În timpul orelor de predare/învățare și de 
pregătire din timpul anului școlar.

- Împărtășirea informațiilor acumulate 
colegilor.

- Încurajează abordarea integrală a 
învăţării, dă posibilitatea elevului de a 
asambla într-o viziune personală 
cunoştinţele pe care le deține.
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prof.  Andreea-Laura ȘUHAN

Mobilitatea la care am participat la sfârșitul 
lunii august 2022 a avut ca scop dezvoltarea 
profesională, personală și socială prin dezvoltarea de 
competențe (cunoștințe, abilități, atitudini) într-un 
context internațional, dar și îmbunătățirea 
procesului de predare, formare și învățare.

Activitățile la care am participat în cadrul 
cursului "Creativity and Interculturality” din 
Portugalia au urmărit crearea unei legături între 
educația formală și învățarea nonformală. 

O metodă învățată acolo și care poate fi 
aplicată cu succes la orele de științe sociale este 
Turul galeriei. Aceasta este o metodă de învățare 
prin colaborare care poate fi realizată la finalul unei 
activități. Metoda se bazează pe crearea unui produs 
pornind de la o temă dată. Cursanții au fost împărțiți 
în cinci echipe, ne-a fost dată tema Incluziune și 
toleranță socială și fiecare echipă a realizat un 
produs.

În cadrul orelor de științe sociale, etapele de 
aplicare a metodei Turul galeriei învățată în cadrul 
Cursului "Creativity and Interculturality” sunt:

1. Elevii lucrează în grupuri și prezintă munca lor pe 
coli de tip flipchart sub forma unui afiș. Produsul 
poate fi o diagramă, o schemă, o reprezentare 
simbolică, printr-un desen,  o caricatură, idei 
principale surprinse în propoziții scurte.
2. Elevii vor face o scurtă prezentare în fața întregii 
clase a proiectului lor, explicând semnificația 
afișului și răspunzând la eventuale întrebări.
3. Elevii vor expune afișele pe pereți, alegând 
locurile favorabile. Pe lângă afiș, se va lipi o foaie 
albă pe care aceștia pot scrie cu markere sau creioane 
colorate.
4. Profesorul va solicita grupurilor de elevi să se 
oprească în fața fiecărui afiș, să-l discute și să noteze 
pe foaie comentariile, sugestiile și întrebări. În final, 
elevii revin la locurile lor, compară produsele lor cu 
celelate, citesc comentariile colegilor și apoi 
răspund la comentariile făcute și la întrebările 
formulate.
       Parcurgerea acestui curs va conduce la creșterea 
calității și predării și învățării prin sprijinirea 
schimbului și transferului de bune practice în 
materie de predare- învățare.

PUNTEA DINTRE FORMAL ŞI NONFORMAL ÎN ERASMUS +
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ERASMUS +

prof. Vasilica TEMELIE

Deși am fost mignona celei mai volubile 
echipe Erasmus +, țin să subliniez de la început 
faptul că experiența din Caldas da Rainfa a constituit 
noi orizonturi de a privi demersul educațional și de a 
relaxa privirea mereu centrată pe programa greoaie 
care uită, de cele mai multe ori, bucățile de humă 
însuflețite ce nu au încetat să zâmbească indiferent 
de context. 

Am achiziționat lecții de interculturalitate, 
de toleranță, de comunicare relaxată și de multiple 
descoperiri naturale ori culturale. Și cum teoria s-a 
îmbinat întotdeauna perfect cu partea aplicativă, am 
găsit similitudini cu lecțiile de limba și literatura 
română, dar și cu cele de consiliere și orientare ce au 
închegat și mai strâns relația profesor-elev.

Personal, îmi centrez atenția asupra metodei 
inovative pe care am descoperit-o, împreună cu 
miniechipa mea: Luiza Sandu, Paula Petrea, Simona 
Ardeleanu și anume: SOLDĂȚEII VALORILOR! 

așezați și soldații din imaginea alăturată. Fiecare se 
subordonează doar unui segment din întreg, asemeni 
unei metonimii, încercând să înlocuiască întregul 
prin parte. Pornind de la studiul Emiliei Boghiu, 
,,Naratologie și hermeneutică aplicată”, am asimilat 
experiența lui Harap-Alb cu o lecție de viață în care 
fiecare nou personaj cu care interacționează este un 
pedagog: prima trupă de soldăței este dedicată 
craiului, cel dintâi pedagog ce pune temelia 
educațională eroului, cel de-al doilea, din planul din 
stânga este pedagogul rezervat, calul ce nu-l ajută 
decât în contextul în care îi cere protagonistul, 
echipa de la nord reprezintă pedagogul străin ce-l 
învață pe erou cea mai cruntă lecție de viață: 

Să nu se încreadă în necunoscuți, pedagogul 
rău se află în planul secund, fiind reprezentat de 
spân, cel care e necesar în acest bildungsroman, 
făcându-l pe erou să prindă la minte, iar planul final e 
dedicat pedagogului bun, respectiv Sfânta 
Duminică, cel care nu ezită să facă necontenit bine.

De asemenea, au existat și alte lucruri 
însușite în acest demers Erasmus+, precum: Dixit,  
abordarea conflictelor, diseminarea ce își vor găsi 
locul în următoarele experiențe didactice. Într-un 
cuvânt, Erasmus+ a reprezentat pentru mine: 
VALOARE!

ERASMUS +, O LECȚIE DE INTERCULTURALITATE PORTUGHEZĂ
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Participarea elevilor și a cadrelor didactice la 
experiența europeană în cadrul proiectului de 
mobilitate sub umbrela acreditării Erasmus în 
domeniul educației școlare este valorificată într-o 
varietate de contexte educaționale, cu scopul 
împărtășirii experienței acumulate de către 
beneficiarii finanțării europene. 

Mobilitatea de grup pentru elevi a fost 
diseminată în Consiliul Profesoral al școlii în luna 
mai 2022. Fiecare elev participant la fluxul de 
mobilitate a avut ocazia de a prezenta întregului 
colectiv profesoral impactul mobilității asupra 
dezvoltării școlare și personale. De asemenea, în 
luna noiembrie, experiența europeană a fost 
prezentată în cadrul Adunării Generale a Consiliului 
Școlar al Elevilor din județul Bacău.

Cadrele didactice participante la mobilitatea 
de formare continuă au diseminat experiența 
europeană în cadrul consiliului profesoral, 
evidențiind totodată impactul programelor europene 
asupra dezvoltării competențelor profesionale.  
Componenta de perfecționare metodico-științifică a 
fost valorificată la nivelul ariei curriculare și cu 
ocazia ședințelor de cerc pedagogic. 

În data de 26 septembrie, activitatea de 
formare în spațiul european a fost diseminată în 
cadrul proiectului „Ziua europeană a limbilor 
străine”,

VALORIZAREA EXPERIENȚEI EUROPENE

organizat în colaborare cu Centrul de informare 
”Europe Direct” Bacău și Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. Acest proiect a creat un 
cadru propice în vederea sensibilizării elevilor 
pentru studiul limbilor străine și pentru facilitarea 
înțelegerii conceptelor de diversitate culturală și 
interculturalitate. 

În data de 14 octombrie 2022, mobilitatea 
europeană a fost diseminată în cadrul evenimentului 
”Erasmus Days 2022”, organizat de către Centrul de 
informare ”Europe Direct” Bacău în colaborarea cu 
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău. 
Evenimentul s-a derulat în formatul de „bibliotecă 
vie”, iar elevii Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău 
au realizat o prezentare detaliată a conținuturilor 
mobilității de grup.

Activitățile de diseminare și valorizare a 
rezultatelor proiectului de mobilitate derulat în 
primul an al acreditării Erasmus sunt un proces în 
continuă desfășurare. Activitățile prezentate anterior 
sunt dublate de demersuri pedagogice de integrare a 
competențelor dobândite în timpul stagiului 
european în practica educațională curentă. 

Coordonator de proiect,
prof. Ana-Maria ANDRIOAIE
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Persoană de contact
prof. Ana - Maria ANDRIOAIE

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care instituțiile pot participa într-un mod continuu 
în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul 
Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

În luna octombrie 2020, Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău a depus un formular de candidatură 
pentru obținerea acreditării Erasmus în domeniul educației școlare care corespunde nivelului liceal. În acest 
scop, s-a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan 
Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic dezvoltarea, din perspectiva 
valorizării modelelor educaționale europene. 

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că școala noastră este capabilă să implementeze un 
plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung prin integrarea în practica educațională curentă a 
exemplelor de bune practici observate în timpul experienței europene. 

Acreditarea Erasmus acordată școlii noastre este valabilă în exercițiul financiar european 2021-2027. 
În această perioadă, Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău poate depune cereri de finanțare pentru proiecte de 
mobilitate pe procedură simplificată, din fondurile alocate separat tututor școlilor acreditate Erasmus din 
România.

În anul școlar 2020-2021, pe baza unei formule de calcul valabile la nivel european, școala noastră a 
primit suma de 39980 de euro. Din această sumă, au fost finanțate mobilități de formare în spațiul european. 
Grupul țintă a fost format din elevi, cadre didactice și didactic-auxiliare de la nivel liceal.

Toate informațiile referitoare la procedura de participare la mobilitățile europene sub umbrela 
acreditării Erasmus au fost  postate pe site-ul școlii, www.meb.ro, secțiunea Proiecte europene.

ACREDITARE ERASMUS LA COLEGIUL  „MIHAI EMINESCU” BACĂU
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     Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul  în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


