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PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE

7.1. Programe sectoriale Comenius şi Leonardo
În semestrul I al anului şcolar 2012 – 2013, a fost monitorizată activitatea în următoarele 5
proiecte Socrates-Leonardo aprobate în 2011: 4 proiecte multilaterale şi 2 proiecte Leonardo
IVET , după cum urmează:
A. Programul Sectorial Comenius – Parteneriate Şcolare Multilaterale:
1. Şcoala Gimnazială “Silvania” – Titlul proiectului: “Roots and Wings: My life, your life, our
lives”;
2. Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” – Titlul proiectului: “Science fiction in Literature - praise
the 'genius-of Man' or fear of the Future”;
3. Liceul de Artă “Ioan Sima” – Titlul proiectului: “You can't teach an old dog new tricks, or can
you…?”;
4. Liceul Sportiv “Avram Iancu” – Titlul proiectului: “Brotherwood”.
B. Proiecte de mobilităţi LdV - grupul ţintă IVT
1. Grupul Şcolar "Ioan Ossian" Şimleu Silvaniei –Titlul: “Biotehnologii utilizate în creşterea
animalelor “– “Biotechnologies used in breeding animals”.
C. S-au făcut monitorizarea şi diseminarea a 19 Proiecte Comenius- Mobilităţi individuale
– Formare continuă (4 Lic. Ped. “Gh. Sincai, 1 Grădiniţa cu Program Normal Piticot Cehu
Silvaniei, 1 Şcoala Gimnazială Lucian Blaga Jibou, 1 Şcoala Gimnazială Bănişor, 3 Şcoala
Gimnazială "Silvania", 2 Şcoala Gimnazială “M.Eminescu”, 2 Colegiul Tehnic”I. Maniu" Şimleu
Silvaniei, 1 Gădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Şimleu Silvaniei, 1 Centrul Şolar Pentru Educaţie
Incluzivă, 1 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Şimleu Silvaniei, 1 Grupul Şcolar "Voievod
Gelu”, 1 ISJ Sălaj), a 3 WORKSHOP-uri GRUNDTVIG- (Şcoala „Silvania” Şimleu Silvaniei:
prof. VEREŞ DELIA – Germania, Berlin, 22.04.2012-28.04.2012, Anti-discrimination in practice ”Understanding discrimination, learning about diversity and sharing ideas an taking action against
sexist, racist and homophobic remarks”, prof. POP CAMELIA-FLORICA – Cehia, Praga,
27.06.2012-31.07.2012, ” Experimental movie”, prof. RAD RAMONA-MIOARA – Turcia,
Izmir) şi a 3 vizite de studiu (ISJ) prin Programul Transversal - Acţiunea Cheie 1.1., program
destinat factorilor de decizie din şcoli, din Franţa, Spania şi Turcia.
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Aspecte urmărite:
Cunoaşterea de către cadre didactice şi de către elevi a proiectelor europene derulate în
şcoală, a modalităţilor de iniţiere a proiectelor Comenius, de toate tipurile, a obiectivelor majore ale
programelor de cooperare europeană, a produselor finale;
Beneficiile pe care le-au adus şcolii programele europene, măsurile pe care le ia conducerea
instituţiei pentru iniţierea de noi parteneriate, dificultăţile întâmpinate în derularea proiectelor;
Modalităţile de selecţie a elevilor în echipa de proiecte, cunoaşterea de către aceştia a
obiectivelor proiecului european derulat în şcoală, disciplinele implicate în proiect;
Modul în care se face evaluarea diferitelor activităţi, în care se face diseminarea,
vizibilitatea acţiunilor, pregătirea activităţilor viitoare etc.
Repartizarea sarcinilor către grupurile implicate în proiect: profesori, elevi, părinţi,
implicarea directorului în proiectele europene;
Corelarea obiectivelor proiectelor cu strategia de dezvoltare institutionala.
S-a urmărit cunoaşterea de către cadre didactice şi de către elevi a proiectelor europene
derulate în şcoală, a modalităţilor de iniţiere a proiectelor Comenius, de toate tipurile, a obiectivelor
majore ale programelor de cooperare europeană, a produselor finale, beneficiile pe care le-au adus
şcolii programele europene, măsurile pe care le ia conducerea instituţiei pentru iniţierea de noi
parteneriate, dificultăţile întâmpinate în derularea proiectelor. De asemenea, am mai urmărit
modalităţile de selecţie a elevilor în echipa de proiecte, cunoaşterea de către aceştia a obiectivelor
proiectului european derulat în şcoală, disciplinele implicate în proiect, modul în care se face
evaluarea diferitelor activităţi, în care se face diseminarea, vizibilitatea acţiunilor, pregătirea
activităţilor viitoare etc., repartizarea sarcinilor către grupurile implicate în proiect: profesori, elevi,
părinţi, directori.

Puncte tari:
•

•

•
•

Proiectele europene contribuie în mare măsură la dezvoltarea personală a elevilor, la
învăţarea de către aceştia a mai multor limbi străine; proiectele au urmărit realizarea
obiectivelor şi activităţilor propuse, a existat o bună comunicare la nivel de echipă şi
conducerile de şcoli, au fost implicaţi mulţi elevi, a crescut motivaţia, s-au dezvoltat
competenţe noi, s-a creat o legătură puternică cu intituţiile piblice, de la nivel local,
naţional şi internaţional; sunt din ce în ce mai mulţi profesori care participă la
Mobilităţi individuale;
Directorii şi-au ameliorat experienţa managerială, părinţii susţin iniţierea proiectelor
europene. Elevii propun ca în şcoli să fie cât mai multe parteneriate europene,
acestea având un impact pozitiv mare asupra formării elevilor, directorilor şi
profesorilor. În unele şcoli s-au realizat chiar şi produse finale suplimentare.
Există strategii de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor propuse: probe
orale, practice, fişe de lucru, fişe de observaţii periodice;
Este vorba în toate cazurile de parteneriate de succes;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sunt proiecte cu impact real asupra instituţiei, comunităţii locale, a elevilor şi a
cadrelor didactice;
Profesorii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele prin familiarizarea cu strategii didactice
moderne, prin metode de lucru interactive, prin realizarea unor planuri de lecţii,
activităţi interdisciplinare şi transcurriculare.
Activităţile de diseminare s-au adaptat grupurilor ţintă: elevi, profesori şi un grup de
adulţi care urmează să fie informaţi şi educaţi de ele toate activitatile si mobilitatile
proiectului sunt si vor fi in concordanta cu cele prevazute in proiect.
Toate activitatile si mobilitatile proiectului sunt si vor fi in concordanta cu cele
prevazute in proiect.
Proiectele LdV, atât la nivelul participanţilor cât şi la nivel instituţional stimuleaza
initiativa elevilor, deschide sfera de viziune asupra muncii in agricultura europeana
cu posibilitatea aplicarii acestora in activitatile proprii elevilor;
Stimuleaza initiativa elevilor, deschide sfera de viziune asupra muncii in agricultura
europeana cu posibilitatea aplicarii acestora in activitatile proprii elevilor. Aceste
initiative devin masurabile odata cu dezvoltarea si evolutia agriculturii salajene.(v.
LdV)
Importanta constientizarii asupra beneficiilor pentru elevi a acestor proiecte
Dobândirea de noi cunostinţe, abilităţi si bune practice a elevilor în urma participării
la aceste proiecte.
Urmărirea de către directori a metodelor de predare, de evaluare, a utilizării ICT, a
materialelor didactice etc., utilizate, în procesul de predare-învăţare-evaluare, de
profesorii implicaţi în proiecte europene, a impactului participării profesorilor la
Formare continuă şi în proiecte Comenius –multilaterale / Leonardo da Vinci.

Puncte slabe:
•
•
•
•

Suprapunerea activităţilor didactice cu activităţile din proiect;
Slabă reprezentare a grădiniţelor din judeţ, a şcolilor din Centrul metodic Jibou, în
proiectele europene (niciun proiect european, în oraşul Jibou!);
Reticenţă a profesorilor faţă de proiecte LdV;
Documentaţia stufoasă care se realizează în cadrul unui proiect distrage atenţia de la
obiectivele reale ale proiectului.

C. În inspecţiile şcolare, de diferite tipuri, în diferite instituţii de învăţământ am discutat cu
conducerile de şcoli, cu coordonatorii de proiecte, cu colectivele de profesori despre posibilităţile de
iniţiere a diferitelor tipuri de proiecte din programele sectoriale Comenius/Leonardo: Liceul
Tehnologic „V. Gelu”, Şcoala Gimnazială „Marcus Aurelius”, Şcoala „Traian Creţu” Năpradea,
Liceul Tehnologic Cserey-Goga Crasna, Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Liceul Tehnologic
API, Liceul Tehnologoc „M. Viteazul” Zalău, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop-de-Băseşti”,
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Şcoala
Gimnazială „C. Coposu” Zalău, Şcoala Gimnazială „M. Eminescu” Zalău, Şcoala Gimnazială
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Agrij, Şcoala Gimnazială Gârbou, Şcoala Gimnazială „Horea” Cizer, Şcoala Gimnazială „S.
Bărnuţiu” Bocşa, Şcoala Gimnazială Derşida, Şcoala Gimnazială „S. Bărnuţiu” Zalău, Şcoala
Gimnazială „I. Maniu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău.
În perioada octombrie 2012 – ianuarie 2013, au fost trimise mesaje către şcoli adrese de
potenţiali parteneri în posibile proiecte europene, Comenius / Leonardo, tuturor coordonatorilor de
proiecte din şcoli, licee şi grupuri şcolare din judeţ, pe diverse teme în funcţie de specificul fiecărei
instituţii.
În ziua de joi a fiecărei săptămâni, conform graficului de consultanţe de la I.S.J., s-a acordat
consultanţă tuturor persoanelor care doresc să iniţieze parteneriate europene, lucru care a fost făcut,
în permanenţă, şi prin intermediul corespondenţei electronice pe internet.
În luna octombrie a anului şcolar 2012 - 2013, prin Casa Corpului Didactic s-a realizat
formarea a 60 cadre didactice din grădiniţe, şcoli din mediul rural şi urban.
Dorin Cosma,
Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale europene
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