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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Dedicăm întregul conținut al acestui număr al revistei noastre proiectului Erasmus+ 

„From “MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths and 

legends” (număr de referință 2018-1-EL01-KA229-047701_2, Acțiunea Cheie 2: Proiecte 

de parteneriat strategic: Proiecte de schimb interșcolar), derulat de Școala Gimnazială „Ion 

Băncilă” în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2021. 

ȘCOLILE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 2nd Gymnasium of Nea Ionia Attikis, Atena, Grecia (școala 

coordonatoare); 

 Istituto Comprensivo „Marconi-Oliva”, Locorotondo,  Italia; 

 Szkola Podstawowa nr 10 w Rzeszowie, Rzeszow, Polonia; 

 Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento, Aveiro, Portugalia; 

 Școala Gimnazială “Ion Băncilă”, Brăila, România; 

 Siauliu Dainu Progimnazija, Siauliai, Lituania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele trei subiecte vizate de proiectul Erasmus+ „From “MYTHOS” to 

“LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths and legends” sunt: 

 Moștenire culturală / Anul european al moștenirii culturale 

 TIC – noi tehnologii – competețe digitale 

 Programe școlare/metode educaționale/dezvoltarea unor cursuri de instruire 

inovatoare 
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ETAPELE PROIECTULUI: 

1. Cerul, Pământul și Stelele 

2. Zâne – Demoni și Monștri din cimitire – Animale Malefice 

(Anaskelades) – Boli – Soartă și Destin 

3. Fantome, Spirite și Palate/Case Bântuite – Sperietori Marine 

4. Spiriduși - Dragoni/Balauri – Vampiri 

5. Regi Și Prințese – Greci, Giganți și Eroi  

6. Plante și Animale 

7. Boli 

Fiecare școală participantă la proiect a selectat mituri și legende naționale specifice 

fiecărei faze de implementare și a realizat fișe de lucru pentru integrarea acelor mituri și 

legende în curriculumul pe discipline cum ar fi literatură, limbi străine, istorie, biologie, 

fizică, geografie, muzică, arte, matematică, astronomie, TIC, cultură civică, dezvoltare 

personală. În cadrul mobilităților internaționale, elevii participanți au susținut prezentări 

PowerPoint cu scopul de a familiariza echipele internaționale cu activitățile desfășurate pe 

durata implementării fiecărei faze. 

Prin activitățile derulate în cei trei ani de implementare, proiectul Erasmus+ „From 

MYTHOS to LOGOS. Educational Approaches to the European Folk Myths and Legends” a 

condus la atingerea următoarelor OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE: 

 familiarizarea cu alte moșteniri culturale; 

 diseminarea valorilor regăsite în mituri și legende; 

 acceptarea oricărui tip de diversitate, eliminarea discriminării, incluziunea socială; 

 îmbunătățirea competențelor sociale și tehnologice; 

 cultivarea gândirii critice și creative; 

 dezvoltarea motivației de învățare a elevilor; 

 promovarea talentelor și competențelor artistice prin activități educaționale non-

formale; 

 îmbogățirea experienței didactice; 

 utilizarea mijloacelor TIC în scopuri educaționale; 

 exploatarea materialelor didactice elaborate în cadrul proiectului prin integrarea 

acestora în procesul educațional din școli europene; 

 îmbunătățirea competențelor lingvistice, atât de limbă engleză, cât și de limbă 

maternă. 
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MOBILITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

JST ATENA, GRECIA 

 17 - 19 octombrie 2018  

 

Această primă mobilitate desfășurată în cadrul proiectului a avut drept scop crearea 

unei baze comune de cunoștințe teoretice și practice despre mituri și legende, necesară 

implementării omogene a activităților la nivelul tuturor celor șase școli implicate în 

proiect.  

Cele două cadre didactice participante ca reprezentanți ai fiecărei școli au susținut 

prezentări ale instituțiilor de învățământ din care proveneau pentru a familiariza 

partenerii de proiect cu elementele specifice ale sistemului de învățământ în cadrul căruia 

se vor implementa activitățile. Echipa de profesori din școala coordonatoare a organizat 

sesiuni de formare („Tradiția populară și educația” și „Interculturalitatea: convergențe și 

divergențe”) cu scopul de a instrui cadrele didactice participante pe subiecte cum ar fi: 

 semnificația și rolul exploatării educaționale a tradiției populare în procesul 

educațional;  

 moștenirea culturală; 

 definiții conceptuale ale miturilor și legendelor;  

 tradiția modernă grecească; 

 modul de selecție a miturilor și legendelor implementate în proiect. 

La revenirea în cadrul propriei instituții școlare, reprezentanții fiecărei școli au 

diseminat informațiile dobândite în cadrul mobilității, atât la nivelul propriei școli, spre a 

atinge o implementare optimă a proiectului, cât și la nivel județean, pentru a asigura un 

schimb de experiență la nivel extins.  
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2ND GYMNASIUM OF NEA IONIA ATTIKIS, ATENA, GRECIA 

10 - 14 decembrie 2018 

 

 

Pentru derularea activităților s-au constituit 5 

grupe mixte de elevi din cele șase țări participante. 

Elevii au prezentat logourilor realizate de elevii fiecărei 

școli, propuse spre a fi votate ca logo al proiectului.  

De asemenea, s-au susținut prezentări 

PowerPoint despre activitățile derulate la nivelul 

fiecărei școli în procesul de implementare a primei faze 

a proiectului. A urmat atelierul de creație care a 

presupus realizarea de către elevi și profesori a unor 

cărți poștale sau colaje inspirate de tema aleasă pentru 

această mobilitate - „Soarele, Cerul și Stelele”. 

Profesorii participanți au propus cuvinte-cheie, din 

mitologia fiecărei țări, pentru realizarea Mitului 

Comun al echipelor pornind de la mitul clasic al 

Europei. 

S-a realizat o vizită la centrul istoric al Atenei, 

reprezentat de ruinele cetății antice grecești și celei romane, cu scopul de a familiariza 

participanții cu elementele de cultură și civilizație locale.  

Pe durata activității de creare a unei linii melodice sugestive pentru cuvintele-cheie 

alese anterior, elevii au folosit instrumente muzicale sau alte obiecte capabile de a crea 

muzică. A urmat atelierul de creație în care elevii au creat steluțe din hârtie colorată prin 

metoda origami, precum și și prezentarea legendei „Drosulites”. 

O excursie la Planetariu pentru vizionarea spectacolului „Steaua de Crăciun” a 

încununat schimbul de experiență dintre școlile partenere.   
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SZKOLA PODSTAWOWA NR 10 W RZESZOWIE, RZESZOW, POLONIA 

25 februarie - 01 martie 2019 

 

 

 

Participanții la mobilitate au fost 

întâmpinați de școala gazdă cu prezentarea unor 

activități tradiționale, urmate de un spectacol cu 

piese de teatru cu subiecte mitologice și dansuri 

reprezentative. Elevii din cele șase școli au 

susținut prezentări PowerPoint despre activitățile 

de implementare ale celei de-a doua faze a 

proiectului și au lucrat pe echipe mixte, 

internaționale, în cadrul unui atelier de scriere 

liberă pe baza unui început prestablit. 

 Elementele de cultură și civilizație au fost 

expuse participanților pe toată durata mobilității 

prin vizitarea minei de sare Wieliczka și 

familiarzarea cu frumoasa legendă a acesteia, prin vizitarea căilor subterane ale orașului 

Rzeszow și asimilarea informațiilor istorice, prin organizarea unui joc în aer liber de tip 

„paper chase” și prin participarea la un atelier de producere a pâinii în mod tradițional la o 

fermă din apropiere. 

Alte ateliere de lucru au presupus realizarea unui glosar de termeni mitologici în 

limbile engleză/greacă/poloneză/italiană/portugheză/română/lituaniană, precum și 

realizare de postere pe baza unor mituri specifice fazei de implementare a proiectului. 

Participarea la două ore de curs (matematică și engleză) din cadrul școlii gazdă au oferit un 

schimb de experiență didactico-pedagogic pentru cele șase școli implicate, iar rezolvarea 

unui Jigsaw puzzle interactiv, pe platforma Moodle, a readus tehnologia în prim plan, ca 

bază a învățării moderne. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MARIO SACRAMENTO, AVEIRO, 

PORTUGALIA 

06 - 10 mai 2019 

 

Echipele internaționale au participat la o 

activitate de dezgheț inedită, sub forma unei lecții de 

limbă portugheză amuzante intitulate „Cum să 

supraviețuiești în Portugalia”. Ulterior, elevii 

participanți au susținut prezentări PowerPoint 

despre implementarea la nivelul fiecărei școli a celei 

de-a treia faze a proiectului. 

Mitul comun realizat prin colaborarea celor 

șase școli a stat la baza atelierelor de lucru, prin 

activități variate de înțelegere a textului citit în limba 

engleză, precum și prin relizarea elementelor grafice 

necesare publicării broșurii în format Story Jumper 

și susținerea de prezentări și argumentarea 

elementelor grafice selectate. 

Inserția noțiunilor de cultură și civilizație s-a 

realizat prin vizitarea Muzeului Local Santa Joana, 

un tur ghidat prin centrul orașului și o plimbare cu 

barca pe canalele din zona Beira-Mar, printr-o excursie 

de studiu la Universitatea din Coimbra, aprofundarea legendei lui Pedro și Ines în 

frumoasa grădină la Quinta das Lágrimas, precum și activitățile în aer liber din Portugal 

dos Pequenitos. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BĂNCILĂ”, BRĂILA, ROMÂNIA  

14 - 18 octombrie 2019 

 

 

 

Școala noastră a găzduit cea de-a patra 

mobilitate a proiectului. Oaspeții au fost 

întâmpinați cu pâine și sare, iar o expoziție de 

măști și alte obiecte populare realizate de 

cadrele didactice și elevii din școală a fost 

amplasată pe holul de la intrare. S-a organizat 

un program artistic cu cântece și dansuri 

populare, urmat de scenete bazate pe legenda 

Lacului Sărat și a Movilei Miresii, precum și de 

prezentările PowerPoint susținute de către 

fiecare echipă internațională. Turul ghidat prin 

centrul vecji al orașului a oferit o nouă perspectivă asupra legendelor locale și asupra 

caracterului cosmopolit al orașului gazdă. 

Elementele de cultură și civilizație au fost prezente în activități variate: ateliere de 

țesut și dans popular la Muzeul de Etnogrfie din Tulcea, prezentare a minorităților din 

Brăila atât la Muzeul de Istorie „Carol I” Brăila, cât și la Muzeul Casa Avramides din Tulcea 

și Muzeul Nicăpetre/Casa Embiricos Brăila, cunoștințe de istorie abordate la Castelul Bran 

– pliate tematic pe faza a patra a proiectului („Spiriduși/dragoni/balauri/vampiri”), 

cunoștințe de geografie locală (Centrul Muzeal Eco-turistic „Delta Dunării”). 

Atelierele de lucru desfășurate pe echipe mixte internaționale au îmbinat elemente 

didactice tradiționale cu cele moderne, TIC (jocuri Kahoo, realizări PowerPoint, creare de 

postere și steaguri dacice). 
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SIAULIU DAINU PROGIMNAZIJA, SIAULIAI, LITUANIA 

15 - 19 martie, 2021 

 

 

  

 

Din cauza pandemiei Covid, mobilitatea 

găzduită de școala parteneră din Lituania s-a 

desfășurat online. Participanții s-au bucurat de 

activități interactive, menite să le dezvolte abilitățile 

digitale, precum și de posibilitatea de socializare cu 

omologii din școlile partenere. 

 

 

Printre activitățile organizate de școala gazdă s-au 

numărat: 

 turul virtual al școlii, al orașului Vilnius și legenda acestuia; 

 ateliere de modelare a argilei/plastilinei și de realizare de coroane; 

 susținerea prezentărilor PowerPoint de către echipele fiecărei școli despre 

activitățile de implementare a celei de-a cincea fază a proiectului; 

 turul virtual al localității Trakai, fostă capitală a Lituaniei; 

 o conferință internațională pe teme de mitologie; 

 o vizită virtuală a Muzeului Chihlimbarului Palanga; 

 ateliere despre prezența chihlimbarului în legende și știință. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO „MARCONI-OLIVA”, LOCOROTONDO, ITALIA 

10 - 14 mai 2021 

 

 

 

Pandemia Covid a condus la desfășurarea online 

a mobilității găzduite de școala parteneră din 

Italia. Deși constrânși spațial de mediul online de 

desfășurare, elevii au realizat o minunată punere 

în scenă a mitului creat, au comunicat fructuos și 

și-au dezvoltat atât deprinderile de utilizare a 

unei limbi străine, cât și pe cele de comunicare. 

 

 

 

Iată câteva dintre activitățile derulate în cadrul 

acestei întâlniri internaționale a partenerilor din proiect: 

 un atelier și schimb de bune practici despre mitologia locală; 

 turul virtual al localităților Locorotondo, Alberobello, și Castel del Monte; 

 susținerea prezentărilor PowerPoint de către echipele fiecărei școli despre 

activitățile de implementare a celei de-a cincea fază a proiectului; 

 realizarea de către elevi a unui joc Kahoot despre prezența mâncărurilor în 

mitologie; 

 ateliere de lucru pentru a pune în scenă, virtual, Mitul Comun al Europei, creat pe 

durata implementării proiectului; 

 realizarea unui e-Book folosind Book Creator. 
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ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE 

 

O serie constantă de activități de diseminare a condus la transmiterea la scară largă a 

informațiilor dobândite pe durata implementării proiectului Erasmus+ „From 

“MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths 

and legends”, precum și la o amplă vizibilitate a proiectului în diverse medii fizice și 

virtuale.  

Astfel, putem menționa: 

 Conferința Oficială de Lansare a proiectului „ From “MYTHOS” to “LOGOS”. 

Educational approaches to the European folk myths and legends” 

 articole de presă în ziarele locale 

 organizarea Colțului Erasmus+ în cadrul instituției noastre școlare 

 prezentări ale activităților proiectului în cadrul Cercurilor Pedagogice organizate de 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

 participarea elevilor și cadrelor didactice din grupul-țintă al proiectului „ From 

“MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk 

myths and legends” la diverse concursuri pe tematica Erasmus+ („Povestea mea 

Erasmus” și „Sunt un tânăr european”) 

 

CONFERINȚA OFICIALĂ DE LANSARE A PROIECTULUI ERASMUS+ „From 

“MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths 

and legends” 

 

Luni, 10 septembrie 2018, a avut loc conferința 

de lansare oficială a celor trei proiecte finanțate prin 

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 

implementate în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion 

Băncilă”, Brăila, începând cu data de 1 septembrie 

2018 („From “MYTHOS” to “LOGOS”. 

Educational approaches to the European folk 

myths and legends” - număr de referință 2018-1-

EL01-KA229-047701_2, „i-City”- număr de referință 

2018-1-UK01-KA229-048124_5 și „Tranziția actului 

educațional de la tradițional la modern prin 

integrarea mijloacelor, metodelor și 

instrumentelor TIC” - număr de referință 2018-1-

RO01-KA101-048156)). Lansarea proiectelor s-a făcut 

atât în cadrul festivității de începere a noului an școlar, 

cât și în cadrul conferinței de lansare oficială, în prezența 

doamnei Inspector școlar pentru proiecte educaționale 

Daniela Petre, a cadrelor didactice și a membrilor 



13 
 

consiliului de administrație al școlii – reprezentanți ai părinților și ai autorităților locale. 

 

ARTICOLE DE PRESĂ ÎN ZIARELE LOCALE 

Utilizând linkurile de mai jos, cititorii interesați pot accesa articolele publicate în presa 

locală având ca subiect implementarea proiectului Erasmus+ „From “MYTHOS” to 

“LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths and legends” 

 după susținerea Conferinței Oficiale de Lansare a proiectului  

http://obiectivbr.ro/content/conferin%C5%A3a-de-lansare-oficial%C4%83-

proiectelor-erasmus%C3%A2-derulate-%C3%AEn-cadrul-%C5%9Fcolii-gimnaziale- 

 

 după participarea echipajului școlii noastre la concursul județean „Sunt 

un tânăr european” 

http://obiectivbr.ro/content/tinerii-europeni-ai-%C5%9Fcolii-gimnaziale-

%E2%80%9Eion-b%C4%83ncil%C4%83%E2%80%9D-implica%C5%A3i-

%C3%AEn-proiecte-erasmus 

 

 după găzduirea mobilității de către școala noastră, în octombrie 2019 

http://obiectivbr.ro/content/%C5%9Fcoala-gimnazial%C4%83-%E2%80%9Cion-

b%C4%83ncil%C4%83%E2%80%9D-gazd%C4%83-%C3%AEntr-un-proiect-

erasmus 

 

 

PREZENTĂRI ALE ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ÎN CADRUL 

CERCURILOR PEDAGOGICE ORGANIZATE DE INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN BRĂILA 

 

 Cercul Pedagogic al profesorilor de limba engleză (23 nov. 2018) 

Doamnele profesoare Dumitriu Anamaria și Aramă Lavinia au diseminat informațiile 

dobândite în cadrul mobilității JST desfășurate la 2nd Gymnasium of Nea Ionia Attikis, 

Atena, Grecia (17 – 19 oct. 2018).  

 

 Cercul Pedagogic al responsabililor pentru proiecte educaționale (24 

mai 2019) 

Coordonatorul proiectului, doamna profesoară Aramă Lavinia, a susținut o prezentare a 

activităților derulate în cadrul proiectului în primul an de implementare.  

 

 Cercul Pedagogic al ariei curriculare „Om și societate” (25 mai 2019) 

Doamna profesoară Manea Silvia a diseminat informațiile dobândite în cadrul mobilității 

desfășurate la 2nd Gymnasium of Nea Ionia Attikis (10 – 14 dec. 2018). 
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 Cercul Pedagogic al responsabililor pentru proiecte europene (28 nov. 

2019) Coordonatorul proiectului, doamna profesoară Aramă Lavinia, a oferit un schimb 

de experiență pe baza activităților implementate în cadrul proiectului. 

 

 Cercul Pedagogic al responsabililor pentru proiecte educaționale (25 

nov. 2020) Coordonatorul proiectului, doamna profesoară Aramă Lavinia, a oferit un 

schimb de experiență pe baza publicației “Exchange of Good Practices: Myth-Related Fixed 

Expressions and Creative Writing” (ISBN 978-973-0-33163-9) realizate de școlile 

partenere în cadrul proiectului. 

 

 Cercul Pedagogic al profesorilor de limba engleză (26 nov. 2020) 

Coordonatorul proiectului, doamna profesoară Aramă Lavinia, a oferit un schimb de 

experiență pe baza publicației “Exchange of Good Practices: Myth-Related Fixed 

Expressions and Creative Writing” realizate de școlile partenere în cadrul proiectului. 

 

 Cercul Pedagogic al responsabililor pentru proiecte educaționale (11 

mai 2021) Coordonatorul proiectului, doamna profesoară Aramă Lavinia, a oferit un 

schimb de experiență despre realizarea mobilităților virtuale în cadrul proiectului. 

 

PUBLICAȚII CU ISBN  

 

 

Colaborarea fructuoasă dintre cadrele didactice din cele șase școli partenere în 

proiectul Erasmus+ „From “MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to 

the European folk myths and legends” a condus la redactarea a trei publicații cu 

ISBN bazate pe materialele didactice elaborate în activitățile de implementare. Conținutul 

acestora constă în metode moderne ce se constituie ca resursă valoroasă pentru mediul 

școlar, acesta putând fi utilizat atât în cadrul orelor de curs, cât și în activități 

extracurriculare. 

Iată câteva detalii despre aceste publicații: 

1. “Exchange of Good Practices: Myth-Related Fixed 

Expressions and Creative Writing” (ISBN 978-973-0-

33163-9) conține materiale didactice elaborate de către 

echipele internaționale în cadrul mobilității din Polonia. 

Expresiile fixe și scrierea liberă bazate pe elemente de 

mitologie activează noțiuni de vocabular și stimulează 

imaginația educabililor, le dezvoltă capacitatea de a face 

analogii și deducții logice, de a trage concluzii și de a se 

exprima liber. Implementarea proiectului nostru a relevat că 

aplicarea la clasă a unor astfel de activități conduce la 

cultivarea gândirii critice și creative, la familiarizarea cu 

moștenirea culturală și la dezvoltarea comptetențelor 

lingvistice. 
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2. “Our Common Myth – methodological approaches” 

(ISBN 978-973-0-34863-7) reprezintă rezultatul eforturilor 

comune ale elevilor și cadrelor didactice din cele școli partenere 

de a re-inventa mitul clasic al Europei și de a-i acorda o formă 

modernă, bazată pe inserarea unor elemente mitologice 

reprezentative pentru fiecare țară parteneră, precum și pe 

concepte și cuvinte-cheie cum ar fi „libertate”, „toleranță”, 

„respect”, „înțelepciune”, „călătorii”. Fișele de lucru bazate pe 

acest mit comun au fost utilizate de către echipele 

internaționale în cadrul activităților derulate în mobilitatea din 

Portugalia. Acestea au fost concepute să exploateze la maxim 

potențialul pedagogic al poveștii, fiind structurate în activități 

de dezvoltare a deprinderii „citit” prin exerciții de alegere multiplă, completare, aranjare 

sau ordonare, adevărat/fals, etc.  

3. “A Methodological Guide for Educational 

Approaches to the European Folk Myths and Legends” 

(ISBN 978-973-0-34972-6) conține materialele pedagogice 

(fișe de lucru, planuri de lecții, activități online) elaborate pe 

durata implementării celor șapte faze ale proiectului. Echipele 

de proiect au aplicat activități educaționale bazate pe învățare 

colaborativă, experimentală și interdisciplinară, o abordare 

holistică a procesului de predare-învățare și utilizarea 

mijloacelor și instrumentelor TIC. Materialele propuse în acest 

ghid oferă oportunitatea de a utiliza activități ce conduc nu 

doar la achiziția de cunoștințe din diverse domenii de studiu, ci 

și la îmbrățișarea unor valori universale cum ar fi egalitatea, 

dreptatea, toleranța și soidaritatea, promovate prin conținutul 

legendelor și miturilor .  

  

 

MEDII VIRTUALE 

 

Invităm cititorii curioși să exploreze detalii legate de toate activitățile proiectului 

Erasmus+ „From “MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk 

myths and legends” să acceseze mediile virtuale special destinate proiectului: 

 Blogul proiectului: https://blog.mythlogo.pro-linuxpl.com/Blog/ 

 Digital repository: https://www.mythlogo.pro-linuxpl.com/ 

 Pagina proiectului pe site-ul școlii noastre: https://www.ionbancila.ro/info/2018-1-

el01-ka229-047701-2/ 
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PARTICIPAREA LA CONCURSURI JUDEȚENE ȘI INTERJUDEȚENE 

 

Concursul județean „Sunt un tânăr european”  

16 aprilie 2019 

 

  

Activitatea de diseminare s-a desfășurat în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” și a avut drept participanți 

echipajele școlilor înscrise în concursul „Sunt un tânăr 

european” 

Echipajul Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă” a fost format 

din elevi participanți la proiectele „From MYTHOS to LOGOS. 

Educational Approaches to the European Folk Myths and 

Legends” (nr. referință : 2018-1-EL01-KA229-047701_2) și 

„iCity” (nr. referință 2018-1-UK01-KA229-048124_5). 

Conținuturile activității de diseminare au inclus  

- informații oferite de eleva Vîju Bianca-Ioana despre 

cele două proiecte pe baza unor postere de prezentare a 

mobilităților din proiect;  

- un eseu-testimonial redactat și susținut de elevul Jalbă Marian-Cristian despre 

una dintre mobilități; 

- prezentarea detaliată a activităților de învățare derulate atât anterior cât și pe 

durata mobilităților din cele două proiecte; 

Informațiile care vizează conținuturile învățării din cadrul celor două proiecte au fost 

distribuite către școlile participante la activitatea de diseminare sub forma unor broșuri cu 

rezultatele finale ale proiectului, realizate de elevi. 
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CONCURSUL INTERJUDEȚEAN „POVESTEA MEA ERASMUS” 

 

Concursul „Povestea mea Erasmus” este organizat de către Inspectoratul Școlar 

Județean Brașov. Elevii și cadrele didactice implicate în proiecte Erasmus de pretutindeni 

din România au posibilitatea de a împărtăși experiența dobândită în cadrul acestor 

proiecte și de a relata maniera în care mobilitățile din cadrul proiectelor au contribuit la 

dezvoltare lor profesională și personală. Toate articolele sunt reunite într-o publicație 

electronică, iar celor mai apreciate eseuri li se atribuie premii.  

Vă prezentăm în paginile care urmează lucrările redactate de elevii și profesorii din 

școala noastră implicați în mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus+ „From “MYTHOS” 

to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths and legends”.  

 

 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

ERASMUS – CLEPSIDRA TIMPULUI 

profesor MANEA SILVIA 

 

 

 

Am participat pentru prima dată 

la un Proiect "Erasmus+" K2, locația 

Atena, Grecia. Pentru mine ca profesor 

de istorie a fost o bucurie să ajung în 

centrul culturii grecești, despre care le 

predau elevilor în fiecare an, la clasa a V-

a, iar ei mă ascultă cu plăcere și 

curiozitate.           

 Școala gazdă a fost primitoare, 

ospitalitatea balcanică nu s-a dezmințit. 

Agenda de lucru a fost atractivă, iar 

elevii și profesorii s-au simțit 

extraordinar. Workshop-urile desfășurate 

ne-au cultivat creativitatea, abilitățile de a lucra în echipă, de a colabora cu echipele din 

celelalte țări. S-au legat prietenii între elevii noștri și cei din țara gazdă, dar și cu elevii din 

școlile partenere în proiect. Prietenii s-au legat și între profesori, nu numai între elevi.  

 Pentru mine a fost interesant și inedit să iau contact cu alte sisteme de învățământ, 

prin vizionarea unor prezentări PowerPoint despre școala fiecărei echipe participante, 

activitățile extracurriculare și proiectele desfășurate în cadrul acestor școli. Practic mi-am 

îmbogățit cunoștințele despre mediul educațional european.                                                 
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O parte atractivă a mobilității a fost ziua dedicată excursiei în centrul istoric al 

Atenei, în Agora(piața publică) -  locul unde se desfășura viața politică ateniană, centrul 

democrației grecești. A fost incredibil să pășesc pe urmele lui Pericle, cel care a condus 

Atena în perioada de apogeu cultural, economic, politic și militar, perioadă numită "secolul 

de aur" sau "secolul lui Pericle".  

Lângă Agora se află Muzeul de Istorie, care ne-a impresionat cu frumoasele vase de 

ceramică, diversele tipuri de arme folosite de armata ateniană, statuile zeilor și ale 

conducătorilor politici și militari din Atena au întregit tabloul centrului istoric vechi.             

 Punctul culminant al acestei călătorii de studii a fost Acropola ateniană, acolo unde 

au fost ridicate templul zeiței Atena și al zeului Poseidon, cei doi zei care s-au confruntat 

pentru a fi ales protectorul cetății. Alături de elevele noastre ne-am bucurat de o zi 

mirobolantă și de un loc încărcat de istorie. Priveliștea era "fabuloasă" cum s-a exprimat o 

elevă. Cariatidele care susțineau Erechteionul, templul zeului Poseidon, parcă ne zâmbeau 

în strălucirea soarelui, iar impresionantele coloane ale Parthenonului, templul zeiței Atena, 

ne-au făcut să ne simțim mici, mici  dar fericiți că am ajuns să vedem și să admirăm 

măreția civilizației antice grecești.           

            Toată Acropola era presărată de măslini, copacul-simbol al zeiței Atena.                        

         Ultima zi a mobilității s-a încheiat cu o "seară grecească", o întâlnire la care au 

participat elevii și părinții implicați în proiect, și care ne-au oferit bucate tradiționale din 

bucătăria grecească. Am ascultat și am dansat, împreună cu elevii, pe minunata muzică 

grecească, iar despărțirea de gazde ne-a emoționant pe toți.                  

A fost o experiență extraordinară și mă bucur că pot participa la formarea 

"generației Erasmus" din școala noastră, și de ce nu la crearea unei identități pan-

europene. 

 

  

 

SPIRITUL ERASMUS: O ISTORIE DIN GRECIA 

profesor TURCU LUCIAN 

 

 

 

Sunt unul dintre profesorii în căutare de noi 

experiențe și dornici de cunoaștere care a participat în 

cadrul unei mobilități Erasmus +. 

 Povestea începe chiar din momentul în care afli 

că vei participa la proiect. Am fost nerăbdător, încă din 

prima clipă, să aflu detalii despre activitățile pe care 

urma să le desfășor în școală pentru a le prezenta apoi în 

țara gazdă. Mobilitatea urma să se desfășoare în Grecia, 

țara coordonatoare a proiectului Erasmus + „From 

“MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the 

European folk myths and legends”, timp de o 

săptămână, în perioada 9 -15 decembrie 2018. Când am 

aflat de Grecia, eram parcă și mai entuziasmat, dar m-

am bucurat și la gândul că voi întâlni alți oameni cu 
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experiențe diferite cu care voi schimba impresii despre școală și viață. 

 Timpul a trecut, firesc, foarte repede, așa cum se întâmplă când aștepți cu 

nerăbdare un eveniment sau faci ceva cu plăcere. A venit momentul zero. Întâlnirea cu 

profesorul cu care am făcut echipă și cu cei patru elevi pe care i-am coordonat împreună în 

cadrul activității. 

Transportul la aeroport. Îmbarcarea. Zborul. Toate acestea n-au trecut neobservate, 

dar pământul grecesc era ceea ce așteptam mai mult. Deși mai participasem la o mobilitate 

Erasmus+ în trecut, ingrediente precum Grecia, tema miturilor sau statutul de profesor 

însoțitor anunțau o altfel de experiență. 

 După un drum de câteva ore bune, socotind ca punct de plecare, Brăila, am ajuns în 

aeroportul din Atena. A fost primul moment în care ne-am exersat simțul orientării și 

capacitatea de a urma instrucțiuni. Am găsit autocarul care ne aștepta, am cunoscut 

profesorii și elevii din celelalte patru țări participante: Italia, Portugalia, Lituania, Polonia. 

După un drum suficient de lung cât să admirăm peisajul urban atenian, am ajuns la Școala 

Gimnazială Nea Ionia Attikis, unde ne așteptau două dintre profesoarele din școală 

implicate în proiect. Elevii au fost preluați de familiile gazdă, iar noi, profesorii, am primit 

instrucțiuni despre cum să ajungem la hotel. Drumul zilnic, de 35-40 de minute, cu 

metroul între hotel și școală avea să fie unul dintre momentele în care puteam împărtăși 

impresii despre activitățile de peste zi și nu numai. 

 Activitățile propuse de colegii greci în prima parte a fiecărei zile au fost foarte 

interesante și orientate spre cunoaștere interpersonală și chiar autocunoaștere. Ziua a 

început cu o prezentare reciprocă în limba engleză a elevilor greci cu cei din țările 

vizitatoare la care am fost și noi provocați să participăm. În zilele următoare am aflat idei 

noi privind realizarea sau prezentarea unor materiale specifice proiectului. Am fost foarte 

mândru când am realizat o steluță din hârtie prin metoda origami sau plăcut surprins când 

elevii au reușit să creeze linii melodice cu ajutorul unui singur instrument muzical alături 

de orice alt obiect care poate produce sunete. Linia melodică trebuia să fie în legătură cu o 

serie de cuvinte-cheie specifice miturilor sau legendelor din fiecare țară pe care le-am 

identificat și dezvoltat singuri. 

Activitatea zilnică de la școală devenise o senzație de bine pe care ai vrea s-o trăiești 

permanent: activități interesante, provocatoare, muncă în echipă, gustări calde, aprecieri, 

oameni generoși. Fiecare zi era completată de scurte incursiuni în zonele turistice ale 

Atenei, unde ne-am îmbogățit experiența culturală și culinară. Mi-aduc aminte de urcușul 

abrupt spre Acropole, de agora greacă, de urmele unei civilizații de acum mii de ani. 

Săptămâna a fost condimentată cu o invitație din partea gazdelor în vestitele taverne 

grecești, unde am gustat din preparate culinare autentice. Ultima zi. Eram copleșit de 

sentimente contradictorii, tristețe pentru că mă despărțeam de oameni dragi și experiențe 

plăcute, dar și bucuria că le-am trăit. Drumul spre aeroport n-a fost decât o confirmare a 

faptului că eram altă persoană, mai bogată, mai bună, dornică de a împărtăși experiențele 

avute. 

 Programul Erasmus+ a fost o oportunitate de a evolua ca profesionist, de a mă 

dezvolta ca om și de a schimba în bine sau măcar de a aduce ceva nou, diferit în mediul 

educațional în care activez.  
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EXPERIENȚA  MEA  ERASMUS 

eleva MUNTEANU ANDRA-MARIA 

 

 

 

9 decembrie 2018. O dată care poate pentru 

unii  pare ca oricare alta, însă pentru mine înseamnă  

două vise  împlinite: să ajung in Grecia, iar cel de-al 

doilea vis era să particip într-un proiect legat de 

schimbul de experiențe, să văd modul în care alți 

oameni trăiesc, învățământul lor, orașul lor. 

„Doi iepuri dintr-o lovitură” cum ar zice 

românul. Proiectul Erasmus+ „From “MYTHOS” to 

“LOGOS”. Educational approaches to the European 

folk myths and legends” m-a facut să îmi dau seama 

că fiecare dorință se împlinește la timpul ei, cand te aștepți mai puțin. O experiență plăcută 

din care am să vă împărtășesc momentul meu favorit: excursia la Acropole. O atmosferă 

relaxantă si liniștită ți-o ofereau măslinii care te înconjurau. Peisajul era de vis iar  soarele 

îmi oferea lumina perfectă pentru cele mai frumoase poze. 

Nu puteam să-mi exprim starea de fericire în acel moment pentru că încă nu 

realizasem că sunt în locul la care am visat încă de când eram mică. Am întâlnit oameni 

extraordinari de buni la suflet, amabili și comunicativi. Atmosfera pe care o trăiam în 

preajma tuturor persoanelor mă făcea să mă simt în largul meu, ca și când eram acasă. 

Despărțirea însă a fost grea, cu lacrimi; am zărit chiar si unii băieti care plângeau 

împreună cu fetele. Plângeam pentru că devenisem atașati unii de alții și ne era greu să 

știm că din acel moment ne vom reîntoarce la viețile noastre normale și că nu ne vom mai 

revedea curând. Dat fiind faptul că s-au păstrat prieteniile la distanță prin intermediu 

internetului unde ne mai vorbim din când în când. N-am să uit vreodată momentul când 

fiecare grup de copii se urca în autobuzul către aeroport cu lacrimi pe obraz și triști dar aici 

se naște un nou vis unde noi ne vom revedea cândva, cum am zis și la începutul acestui 

articol, toate la timpul lor, atunci când te aștepți mai puțin! 

 

          

 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

 

ERASMUS - FILE DE POVESTE 

profesor ARAMĂ LAVINIA 

 

 

Cu Erasmus am scris file de poveste, o poveste despre ... povești: despre mituri și 

legende din România, Grecia, Polonia, Italia, Portugalia și Lituania. În proiectul  „From 

MYTHOS to LOGOS. Educational Approaches to the European Folk Myths and Legends”, 

explorarea miturilor și legendelor ne-a purtat pas cu pas prin cele șase țări, pentru a scrie 

noi povești cu fiecare mobilitate. 
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O poveste aparte în viața mea de profesor s-a scris prin participarea mea la 

mobilitatea organizată de Școala Gimnazială nr. 10 (Szkola Podstawowa nr. 10) din 

localitatea Rzeszow, Polonia, în februarie 2019. Firul narativ al poveștii ne-a purtat prin 

vechi și prin nou, prin legende și prin realitate, prin viața școlară și prin frumoasele tradiții 

ale țării gazdă. Odată pășit pragul școlii în dimineața zilei de luni, noi, românii, aveam să 

aflăm că întâmpinarea oaspeților cu pâine și cu sare transcende granițele și unește oameni 

prin împământenirea acestui obicei pe meleaguri poloneze. Costumele tradiționale purtate 

de gazde, muzica populară poloneză, precum și pâinea și sarea de pe platouri au scris 

povestea regăsirii a șase echipe din șase țări europene, în care emoția cunoașterii și cea a 

regăsirii s-au împletit cu bucuria de a scrie o nouă filă a unei vieți trăite într-o mare familie 

europeană. Pentru echipa României, povestea includea și plăcuta surpriză cu care 

constatam cât de asemănătoare sunt cele două sisteme de învățământ, precum și 

elementele de noutate pe care le adăugam la capitolul cărții numite „Experiență”. 

Atelierele de lucru organizate pe durata mobilității ne-au adus, elevilor și 

profesorilor deopotrivă, noi perspective ale miturilor și legendelor, precum și noi abordări 

didactice menite să pună în valoare creațiile 

literare moștenite de mii de ani și tăinuite între 

granițele celor șase state până la derularea 

acestui frumos proiect Erasmus. Lumea 

teatrului și-a deschis porțile prin scenetele cu 

teme mitologice realizate de echipa gazdă, iar 

lumea copilăriei ne-a aruncat într-o căutare 

frenetică de „comori”, într-o explorare 

competitivă a orașului de către echipele 

internaționale, stimulate de speranța dobândirii 

dulcelui premiu: delicioase bomboane poloneze.  

Lumea tehnologiei și-a dat mâna cu lumea 

legendelor în scrierea glosarelor cu terminologie mitologică în șapte limbi europene (limba 

engleză și limbile materne ale echipelor), precum și în realizarea unor jocuri Kahoot. 

Lumea tradițiilor ni s-a așternut sub pași la ferma Siedlisko Janczar Pstragowa, unde am 

trăit experiența plimbării cu căruța trasă de cai, unde am învățat să facem pâine după o 

rețetă moștenită din bătrâni (pâine frământată de mâinile noastre, fie ele de copil sau de 

adult), și unde legăturile de suflet s-au sudat în jurul unui foc de tabără la care am prăjit 

cârnați tradiționali, pentru a-i devora cu pâinea plămădită de noi înșine. Lumea instituției 

școlare poloneze ni s-a relevat prin lecțiile de limbă poloneză, matematică și engleză 

organizate, precum și prin numeroasele panouri expuse pe holurile școlii, în care regăseam 

activități școlare atât de asemănătoare cu cele românești. 

File din povestea Erasmus s-au scris și în fascinanta mină de sare Wieliczka – ea 

însăși o poveste, clădită pe romantica legendă a domniței maghiare aducătoare de sarea 

mult dorită în Regatul Poloniei. Așa cum pagini s-au adăugat și atunci când ne-am recules 

în Catedrală, sau când am scotocit dealul Wawel și Peștera Dragonului din Cracovia în 

căutarea fiorosului dragon legendar. Tot parte din poveste a fost și întâlnirea oficială cu 

primarul localității Rzeszow, care, impresionat de entuziasmul, setea de cunoaștere și 

căldura marii echipe internaționale, ne-a recompensat prin posibilitatea de a explora 

catacombele amenajate spre vizitare sub centrul vechi al orașului. Și tot poveste pentru 
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viitor s-a scris și când elevii din șase țări europene s-au unit într-un dans internațional pe 

gheață, la patinoar. 

Nici o astfel de pagină din povestea pe care v-am spus-o nu s-ar fi scris dacă nu ar fi 

fost programul Erasmus. Elevi și profesori deopotrivă am fi privit câteva pagini goale ale 

experienței noastre școlare internaționale și nu am fi știut niciodată câtă împlinire poate 

aduce o astfel de imersiune interculturală. Mulțumim, Erasmus, pentru filele de poveste 

adăugate la cartea parcursului nostru educațional! 

 

 

 

ERASMUS: O EXPERIENȚĂ UNICĂ 

profesor CERCHEZ DANIELA 

 

Motto: „Succesul este o călătorie, nu o destinație” 

 

 

 

 După un drum istovitor, de 24 de ore 

aproape, am ajuns la destinație: Aveiro, 

Portugalia. 

Am plecat din Brăila la aeroport Henri 

Coandă, București. Am avut escală la 

Barcelona, unde am descoperit întâi că ni s-a 

rătăcit bagajul, din fericire doar al meu și al 

colegei, nu al elevilor care ne însoțeau, iar 

după alte 4 ore am plecat spre orașul Porto, 

din Portugalia. Orașul Aveiro neavând 

aeroport, am fost transportați cu un autocar 

din Porto în Aveiro. Am ajuns seara după ora 21,  

istoviți, noi profesorii și elevii.  

    A doua zi urma să începem activitățile din proiect, la școala colaboratoare. Sunt 

profesor de matematică, deci am avut emoții cum mă voi descurca în tot acest timp în 

cadrul mobilității, eu vorbind engleza destul de bine, însă fără să am posibilitatea să 

exersez. Așteptam să curgă zilele și să rezist la stresul la care îmi părea că voi fi supusă, 

neavând activitățile zilnice de acasă, mai ales că noi, eu si colega nu aveam bagajul. 

  Am plecat dimineața, la ora 8 urmând să ne prezentăm la școală. De aici nu mai pot 

să țin cronologia faptelor, deoarece sentimentele mele și trăirile au fost amestecate, pline 

de teamă, încântare, mirare, bucurie, oboseală.  

    Încă din prima zi, elevii si profesorii au făcut cunoștiintă cu clasele moderne și 

luminoase ale Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento din Aveiro, întâmpinați de 

gazdele entuziaste să le prezinte educația și cultura portugheză. Workshop-urile au inclus 

realizarea unor prezentări power point despre patrimoniul tangibil portughez și o lectie 

ușor accesibilă de limba portugheză, învățând cântecul ce va domina pentru mine, toate 
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activitățile din această săptămână. Activitățile derulate au fost numeroase și foarte 

interesante. 

   În prima zi, elevii portughezi au surprins oaspeții cu o varietate de dulciuri 

tradiționale din Aveiro pregătite de familiile gazdă ovos moles, un desert care arată aşa 

de bine, încât nu te poţi abţine să nu le guști. Partea din interior e un fel de pastă din 

gălbenuş şi mult, mult zahăr. Sunt bune, extraordinar de dulci. 

    Mâncarea servită la prânz în cantina școlii se pregătește în școală. În general, 

mâncare tradițional portugheză: supă de legume și alte feluri de mâncare ca la “mama 

acasă”, gustări, fructe și iaurt.  Acest lucru este valabil în sistem public, dar și privat, toate 

școlile au bucătăria lor. 

    În cadrul activității de formare s-au dobândit competențe legate de specificul 

activităților tradiționale, de cunoaștere a miturilor  și legendelor altor țări, s-au dezvoltat 

aptitudini lingvistice, organizaționale/ manageriale, de comunicare, într-un mediu 

multicultural. 

Sunt încântată că am întâlnit oameni minunați, profesioniști, de la gazdele călduroase din 

Aveiro, la profesorii dedicați și partenerii deosebit de implicați.  

Aveiro fiind un oraș de o frumusețe care inspiră calm și relaxare, casele viu colorate, 

acoperite de tradiționala faianță pictată în diverse modele, m-a cucerit. Am vizitat The 

Forum Mall - unde sunt multe restaurante şi magazine, catedrala - langa muzeul Santa 

Joana, estatuas das Pontes-statuile de pe poduri. O activitate foarte plăcută și inedită, în 

același timp, a fost lunga plimbare pe malul Oceanului Antlantic, cu nisipul alb al plajelor, 

Plaja Costa Nova aflata la 11 km de Aveiro. 

   Plimbarea cu moliceiros a fost experienţa de neuitat. Ce sunt moliceiros? Moliceiros 

sunt de fapt bărcile tradiţionale utilizate de localnici pentru a recolta algele marine. Azi 

este clar că aceste bărci reprezintă doar o atracţie turistică. Există, de fapt, mai multe 

stiluri diferite de bărci care sunt folosite pentru a naviga pe canalele din jurul oraşului 

Aveiro, dar moliceiros sunt cele mai populare și sunt cel mai bine asociate cu orașul. 

Aveiro este un oraș mic, încântător  și pe care  îl poți vizita într-o zi, fiind cunoscut ca 

Veneția Portugaliei pentru canalele ce-l străbat. Pe acestea plutesc bărci frumos 

colorate ceea ce face ca Aveiro să fie asemănător Veneției . 

     Următoarele zile au fost dedicate sesiunilor de lucru ale elevilor și profesorilor din 

cele șase țări partenere (Romania, Italia, Lituania, Grecia, Polonia și Portugalia) în scopul 

finalizării unui  mit european, ca produs intelectual în urma derulării mobilității. 

 De asemenea, s-a organizat excursia de studiu pâna la Coimbra, primul oraș universitar al 

Portugaliei, loc al meditației și leagăn al educației. 

    Ziua „Erasmus got talent” a fost cea mai veselă, în care fiecare dintre cele șase țări 

partenere au prezentat jocuri tradiționale, dintre cele mai diverse și amuzante. Toți 

partenerii din proiect au fost surprinși de o demonstrație de cantece populare portugheze, 

la care au fost invitați să se alăture. Săptămana petrecută împreună s-a scurs incredibil de 

repede, iar grijile și emoțiile de la început au fost deja date uitării. 

   Și mai presus de toate, am descoperit că aveam mai mult curaj decat aș fi sperat 

vreodată. Că lumea e mică și nu ai de ce să te temi nicăieri, cât timp nu ești nesăbuit. Mă 

consider foarte norocoasă. 
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Implicarea elevilor și cadrelor didactice în proiectul „From “MYTHOS” to “LOGOS”. 

Educational approaches to the European folk myths and legends” (2018-1-EL01-KA229-

047701_2) reprezintă un factor stimulator al motivației de învățare pe tot parcursul vieții. 

Aceste activități școlare conduc la creșterea competențelor-cheie, la creșterea autonomiei 

elevului în actul de învățare, precum și la conștientizarea necesității învățării pe toată 

durata vieții. 

 Proiectul „From “MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European 

folk myths and legends” reprezintă o infuzie de interculturalitate, precum și o incursiune în 

tradițiile și obiceiurile a șase țări europene (Grecia, Italia, Portugalia, Polonia, Lituania, 

România). Cele șase etape ale proiectului au oferit elevilor oportunitatea de a cunoaște 

mituri și legende structurate tematic specifice țărilor implicate. De asemenea, pornind de 

la activități de familiarizare cu mitul Europei, elevii din grupul-țintă au conceput propria 

variantă a acestui mit, în care au inserat atât elemente reprezentative din mitologia fiecărei 

țări, cât și cuvinte-cheie relevante pentru educația civică (pace, cooperare, solidaritate). 

Povestea s-a constituit într-o frumoasă carte electronică pentru care elevii au realizat și 

varianta audio, în limba engleză, dezvoltându-și astfel competențele de utilizare a unei 

limbi străine. 

Am dedicat acestui proiect numărul de față al revistei școlii pentru a oferi o 

perspectivă detaliată a implicării unei instituții școlare în astfel de proiecte. În articolele 

redactate, elevii au ocazia de a împărtăși impresii despre activitățile curriculare și 

extracurriculare derulate pe durata implementării proiectului. De asemenea, au 

posibilitatea de a-și etala creativitatea în domenii variate, și de a-și face cunoscute 

preocupările și talentele. Nerăbdarea cu care elevii așteaptă publicarea acestui număr al 

revistei pentru a trăi intensitatea momentului în care răsfoiesc cu mare freamăt filele 

lucioase și frumos colorate se constituie în sursă de motivație pentru colectivul profesoral 

implicat în redactarea revistei. Formatul digital al revistei este prezent și pe site-ul școlii, 

astfel încât poate reprezenta o sursă de informare atât pentru părinții care se bucură de 

succesele școlare și varietatea activităților educaționale desfășurate de școală, cât și pentru 

cadre diactice și elevi din alte școli. 
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IMAGINI DIN ACTIVITĂȚILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
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