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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Dedicăm întregul conținut al acestui număr al revistei noastre proiectului 

Erasmus+ “iCity” (număr de referință 2018-1-UK01-KA229-048124_5, Acțiunea Cheie 

2: Proiecte de parteneriat strategic: Proiecte de schimb interșcolar), derulat de Școala 

Gimnazială ”Ion Băncilă” începând cu 1 septembrie 2018 și aflat în ultima sa lună de 

implementare. 

 

Principalele trei subiecte vizate de proiectul Erasmus+ “iCity” sunt: 

 TIC – noi tehnologii – competețe digitale 

 Schimbări de mediu și de climă 

 Învățare antreprenorială – educație antreprenorială 

 

Iată o descriere a proiectului, așa cum este prezentată în formularul de aplicație: 

Orașele s-au dezvoltat într-o manieră tradițională, organică, răspunzând haotic la 

populații ce se dezvoltă rapid, la migrații urbane exponențiale și la o industrializare 

catastrofală care nu ține cont de nevoile noastre de schimbare și care nu are în vedere 

avantajele utilizării mijloacelor digitale nu doar pentru previziune și planificare, ci și ca 

parte integrantă a funcționării mediului urban. Pe de o parte, persoanele vulnerabile au 

de suferit din cauza facilităților învechite care nu le mai sunt utile; pe de altă parte, până 

în momentul de față nu s-au folosit în mod eficient resursele. Risipirea resurselor 

prețioase și disiparea energiei în ficare zi conduc la și mai multă poluare, la cheluirea a 

mai mulți bani pentru corectarea contextelor de mediu aflat în curs de deteriorare și 

pentru planuri de urgență necesare redirecționării și adaptării unor design-uri învechite 

și cu o funcționare defectuoasă. Avem nevoie de un nou design urban care să țină cont 

de noi scopuri: o economie a cooperării, noi materiale de construcție, mijloace digitale 

utilizate pentru a spori eficiența etapelor de planificare și a infrastructurii, utilizarea 

energiilor regenerabile, descentralizarea producției și utilizarea energiei, stimularea 

producției locale, distribuția alimentelor și protejarea habitatului natural al animalelor 

sălbatice. Proiectul nostru și-a propus o manieră total diferită de a concepe orașele: 

elevii au studiat impactul negativ al societății lineare, consumeriste, și au conceput un 

sistem de planificare a orașelor care ia în considerare mărimea unei localități, serviciile 

necesare și modul în care acestea pot fi optim furnizate, resursele necesare acestui scop, 

și reducerea la minimum a risipirii resurselor și energiei.  Elevii au fost încurajați să 

aibă în vedere design-ul locuințelor, sistemele de comunicații, energie, transport, 

precum și facilitățile pliate pe nevoile profilului unei populații în schimbare (sănătatea, 

educația, locurile de muncă, cultura, activitățile de relaxare și cele economice).  
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ȘCOLILE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

- Stroud High School Academy Ltd, Stroud, Regatul Unit (școala 

coordonatoare) 

- Liceo Scientifico Statale Democrito, Roma, Italia 

- Colegio Santo Angel de la Guarda, Badajoz, Spania 

- Izmir Anadolu Lisesi, Izmir, Turcia 

- Școala Gimnazială “Ion Băncilă”, Brăila, România  

- Agrupamento de Escolas de Gondifelos, Vila Nova de Famalicao, 

Portugalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

 

1. Trecut – prezent – viitor în design-ul urban 

2. Furnizarea hranei și adăpostului pentru o populație în creștere, în proces de 

îmbătrânire și în schimbare 

3. Surse și resurse pentru alimentarea cu energie a mediului urban  

4. Furnizarea serviciilor de sănătate și sociale corespunzătoare  

5. Dezvoltarea oportunităților de educație și angajare într-o lume aflată în 

schimbare  

6. Cultura, religia și relaxarea pentru o populație mixtă 
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La finalul acestui proiect, elevii sunt capabili să: 

 

 identifice elementele care stau la baza funcționării unui oraș modern; 

 abordeze în mod inovativ planificarea și furnizarea de servicii; 

 planifice consumul sustenabil al resurselor finite; 

 utilizeze tehnologii de ultimă generație în realizarea design-ului; 

 comunice clar în contexte formale/informale și să utilizeze limbi străine; 

 lucreze în spirit colaborativ și antreprenorial; 

 conștientizeze schimbările contextelor fizice, sociale și morale; 

 își utilizeze noile cunoștințe și să se angajeze în procesul de luare a deciziilor 

pentru a propune îmbunătățiri ale propriilor localități ; 

 transmită altor persoane ceea ce au învățat și să dezvolte deprinderi similare în 

cazul elevilor de vârstă mai mică; 

 conceapă și producă materiale promoționale pentru distribuire și vânzare; 

 prezinte într-un cadru oficial la nivel de comunitate propriile recomandări cu 

privire la îmbunătățirea mediului. 

 

Proiectul a permis elevilor să se dezvolte ca cetățeni model, capabili să se adapteze 

la noi experiențe și culturi, prin relaționarea lor cu școlile partenere, în timpul petrecut 

cu elevii din alte țări și în lucrul în echipe internaționale. Prin participarea la aceste 

activități, elevii au dobândit deprinderi de viață care vor fi relevante pe tot parcursul 

vieții, și au stabilit relații de durată cu comunitățile din străinătate. Dezvoltarea 

spiritului de lucru în echipă, a încrederii de a contribui cu idei și de a evalua în mod 

critic propuneri sporește numărul competențelor academice pe care le vor duce cu sine 

la viitorul loc de muncă după terminarea școlii. 
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MOBILITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE DEMOCRITO, ROMA, ITALIA 

 12 - 16 noiembrie 2018 

 

 

Luni, 12 noiembrie 2018 

Echipa școlii-gazdă a susținut prezentarea „Descoperiți Roma antică”. Echipele 

internaționale au purtat discuții despre arhitectura și structura urbane specifice 

romanilor, au completat broșurile puse la dispoziție de organizatori și au utilizat hărți în 

procesul de învățare.  

 

 

 

 

 

 

 

Iată echipa școlii noastre susținând o prezentare a orașului Brăila. 

 

 

Marți, 13 noiembrie 2018 

Informațiile teoretice dobândite în ziua anterioară au fost puse în practică în 

cadrul unei vizite de studiu. Echipele internaționale au explorat Roma antică prin ochi 

de ... experți în design urban, iar Colosseumul, forumul roman și vila lui Nero nu au mai 

reprezentat enigme ale construcțiilor din antichitate.  
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Miercuri, 14 noiembrie 2018 

Elevii participanți au fost instruiți asupra modului în care se realizează un logo. 

Pornind de la parametrii prezentați detaliat, echipele internaționale au conceput 

variante de logo pe care le-au propus spre a ne reprezenta proiectul. În cadrul aceleiași 

zile, echipele au devenit reporteri pentru o zi și au redactat articole despre design-ul 

urban. 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 15 noiembrie 2018 

Echipele internaționale au dat citire articolelor redactate în ziua anterioară, după 

care au trecut la a pune bazele orașului ideal pe care și l-au propus spre realizare în 

cadrul proiectului „iCity”. Vizita de studiu la Vatican efectuată în după-amiaza aceleiași 

zile a adus un plus de informație în procesul de structurare a design-ului urban propus.  

 

 

 

 

 

Vineri, 15 noiembrie 2018 

Inserția digitalului în proiectarea urbană a fost adusă în rândul participanților prin 

lecția despre utilizarea programului SketchUp. Competențele dobândite au fost puse în 

aplicare prin lucrul în echipă, atât pentru rezolvarea broșurilor „Past – Present – 

Future: iCity”, cât și pentru conceperea noului oraș. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GONDIFELOS 

 VILA NOVA DE FAMALICAO, PORTUGALIA 

11 - 15 martie 2019 

 

Luni, 11 martie 2019 

Participanții la mobilitate s-au cunoscut prin intermediul unor frumoase activități 

de warm-up propuse de școala-gazdă și au lucrat apoi la completarea broșurilor 

redactate pentru această etapă a proiectului. Consultantul-expert David Pecellin a 

derulat lecții cu elevii pentru utilizarea programului SketchUp în procesul de design 

urban. După-amiaza zilei a fost alocată unei vizite de studiu la o fermă de animale, 

pentru a oferi o imagine mai detaliată a procesului de furnizare a alimentelor în cadrul 

orașului ideal. Seara, petrecerea de bun-venit organizată de gazde a condus la legarea 

unor prietenii internaționale de durată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți, 12 martie 2019 

Echipele României, Spaniei și Regatului Unit au susținut prezentări PowerPoint 

conform studiilor efectuate pe durata premergătoare mobilității. Consultantul-expert 

David Pecellin a derulat lecții cu elevii pentru utilizarea programului SketchUp în 

procesul de design urban. Vizita de studiu aferentă acestei zile a adus informații despre 

modul în care o fabrică procesează alimente (lactate) și maniera în care se poate 

organiza un azil de îngrijire a vârstnicilor. 
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Miercuri, 13 martie 2019 

Vizita de studiu a purtat pașii participanților prin orașul Porto. Furnizarea 

alimentelor s-a regăsit în studiul îngrijirii viilor și al procesului de producție al 

celebrului vin de Porto. Turul ghidat al orașului a relevat noi informații despre 

planificarea urbană. 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 14 martie 2019 

Echipele Turciei, Portugaliei și Italiei au susținut prezentări PowerPoint conform 

studiilor efectuate pe durata premergătoare mobilității. Consultantul-expert David 

Pecellin a derulat lecții cu elevii pentru utilizarea programului SketchUp în procesul de 

design urban. După-amiază, participanții la mobilitate au avut o întrevedere cu 

autoritățile locale, cărora le-au adresat întrebări despre modul de furnizare a hranei în 

așezările urbane. Ulterior, participarea echipelor la un joc de tip paper-chase a condus la 

o nouă explorare a așezării urbane, încununată de un atelier de realizare a pâinii din 

ghinde, specifice zonei care a găzduit mobilitatea. 
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Vineri, 15 martie 2019 

Elevii participanți au lucrat pe echipe cu scopul de a identifica modalități de 

furnizare și distribuție a alimentelor în iCity, după care au realizat cel de-al doilea nivel 

al orașului utilizând programul SketchUp. Pentru petrecerea de rămas-bun, elevii au 

pregătit un spectacol de talente și au luat parte la jocuri tradiționale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA, BADAJOZ, SPANIA 

13 - 17 mai 2019 

 

Luni, 13 mai 2019 

Echipele internaționale au purtat o discuție cu directorul companiei electrice 

AGENEX, pe baza căreia și-au structurat concluziile necesare planificării orașului ideal. 

Ulterior, au conceput semne de circulație în format digital și au dobândit noi structuri 

de vocabular și gramatică în cele șase limbi vorbite de către participanții la proiect. 
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Marți, 14 mai 2019 

Vizita de studiu în orașul Barcarrota a fost condimentată de ateliere de lucru 

despre surse de furnizare a energiei și de jocuri de grup pe echipe internaționale.   

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 15 mai 2019 

Echipele au susținut prezentările PowerPoint realizate despre sursele de energie 

studiate în etapa premergătoare mobilității, după care s-au împărțit în ateliere de lucru 

pentru a aprofunda noțiunile de utilizare a programului SketchUp și pentru a realiza noi 

semne de circulație în format digital. După-amiaza a adus cu sine o vizită la clasele din 

învățământul primar și de grădiniță, precum și un proces de luare a deciziei de a utiliza 

o anume sursă de energie pentru iCity, pe baza analizelor anterioare. 

 

 

 

 

Joi, 16 mai 2019 

Echipele internaționale au participat la o vizită de studiu în Alqueva pentru a 

învăța modul în care funcționează o centrală hidroelectrică. O plimbare cu barca de-a 

lungul râului a adus un plus de savoare lecțiilor în aer liber! 
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Vineri, 17 mai 2019 

Elevii au pregătit întrebările ce urmau a fi adresate autorităților locale și au exersat 

utilizarea programului SketchUp. Vizita efectuată la autoritățile locale a fost urmată de 

un picnic pe malul râului și de petrecerea de rămas-bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZMIR ANADOLU LISESI, IZMIR, TURCIA 

11 - 15 noiembrie 2019 

 

 

Luni, 11 noiembrie 2019 

 

După vizitarea școlii și activitățile de warm-up, elevii au lucrat în echipe, utilizând 

pogramul SketchUp pentru a construi o nouă etapă a orașului ideal. Echipajele s-au 

împărțit în două mari grupe, urmând să deruleze activități „în oglindă” în zilele de luni 

și vineri. Jumătate din participanții la mobilitate au efectuat o vizită de studiu la un 

centru pentru persoane cu dizabilități, unde au avut posibilitatea de a experimenta 

modul în care percep, simt și se exprimă persoane care suferă de autism, surdo-mute 

sau aflate în scaun cu rotile. 
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Marți, 12 noiembrie 2019 

 

Școala parteneră din Turcia a oferit participanților o lecție de yoga în aer liber, cu 

un instructor specializat. Ulterior, echipele au efectuat o vizită de studiu în orașul antic 

Ephes, la mormântul Fecioarei Maria, și în Sirince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 13 noiembrie 2019 

 

Echipele participante au susținut prezentări PowerPoint pe tematica aferentă 

acestei etape a proiectului, după care au conceput o instituție de îngrijire socială. După-

amiaza, lecțiile au devenit interactive în cadrul vizitei la Space Camp Turcia, unde 

participanții au experimentat mersul spațial, au aflat informații despre istoria explorării 

spațiului și au asistat la demonstrații de chimie și fizică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 14 noiembrie 2019 

 

După ce echipele au conceput noi etape ale orașului, s-a făcut o vizită de studiu la 

un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, urmată de o călătorie la Castelul 

Cesme, la Ilica, si la Alacati. Elevilor li s-au relevat noi oportunități de învățare legate de 

design-ul urban din epocile trecute și au putut face un studiu comparativ.  
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Vineri, 15 noiembrie 2019 

 

Programul zilei de vineri a fost identic, în prima parte, cu cel al zilei de luni, cele 

două mari grupe participând la tipuri diferite de activități prin rotație. Seara s-a încheiat 

cu o frumoasă petrecere de bun-rămas, în care bucătăria tradițională și dansurile 

populare s-au îmbinat pentru a oferi o imersiune culturală completă. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE A ETAPELOR PROIECTULUI 

 

Fiecăreia dintre etapele proiectului i-au corespuns activități de 

învățare, derulate fie în cadrul școlii, fie în vizite de studiu. 

 
 

Sub indrumarea cadrelor didactice (prof. Ciupală Corina, prof. Manea Silvia și 

prof.  Aramă Lavinia), elevii din grupul-țintă al proiectului au realizat o prezentare în 

PowerPoint a orașului Brăila, intitulată „Brăila atunci și acum” (”Brăila now and then”), 

precum și pliante de promovare turistică a orașului. In cadrul prezentării s-au punctat 

elementele de favorabilitate care au contribuit la dezvoltarea orașului, poziția geografică 

în cadrul țării, dar și câteva repere istorice ale evoluției orașului. Corelat cu istoricul 

populării zonei s-au prezentat câteva obiective turistice semnificative la nivelul orașului,  

ce au aparținut diferitelor minorități etnice ce au populat acest spațiu, demonstrând 

totodată și caracterul cosmopolit al orașului de la Dunăre.  

Prezentarea PowerPoint și pliantele au fost imprimat pe suport hârtie, 

constituindu-se într-o formă de promovare turistică a orașului. Broșura ”Brăila now and 

then” și pliantele au fost incluse în mapele cu materiale promoționale ce au fost 

înmânate echipelor din școlile partenere și altor autorități locale, în cadrul activităților 
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comune cu școlile partenere la Liceo Statale Democrito, Roma, 12-16 noiembrie 2018. 

Prezentarea PowerPoint a fost susținută de elevii ce au participat la mobilitatea din 

Roma, Italia,  în perioada  12-17 noiembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O serie de activități de pregătire s-au derulat de către doamnele profesoare Manea 

Silvia și  Munteanu Daniela în cadrul sediului Muzeului Brăilei „Carol I”.  

Doamna muzeograf Preda Viorica le-a prezentat elevilor implicați în proiect 

evoluția Brăilei de la târg la cetate în perioada cuprinsă între secolul XIV și începutul 

secolului XIX. Elevii au urmărit evoluția Brăilei de la prima atestare documentară până 

la eliberarea cetății de sub ocupația otomană (1829). 

Expunerea doamnei muzeograf a fost însoțită de prezentarea dovezilor arheologice 

descoperite pe teritoriul Brăilei și aflate astăzi la Muzeul de Istorie din Brăila. Elevii și-

au notat lucrurile care li s-au părut mai interesante și au făcut fotografii pentru a reuși 

să redea mai bine evoluția orașului în care locuiesc în vederea realizării materialelor de 

prezentare pentru schimbul de scurtă durată de elevi din perioada 11-17 noiembrie 2018 

(Liceo Statale Democrito, Roma) și pentru a avea repere și puncte de plecare în 

realizarea produselor finale ale proiectului Erasmus+ „i-City”. 
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O altă activitate derulată în colaborare cu Muzeul Brăilei s-a desfășurat la sediul 

școlii noastre  și a fost susținută de către doamna profesoară Manea Silvia și doamna 

muzeograf Preda Viorica.  Pornind de la vizionarea unui film documentar, d-na 

muzeograf Preda Viorica a prezentat evoluția Brăilei de la cetate la oraș modern (sec 

XIX – sec. XXI). D-na prof. Manea Silvia a prezentat elevilor din grupul-țintă fotografii 

cu orașul Brăila din secolele vizate, urmând ca aceștia să identifice principalele obiective 

culturale și economice de ieri și de azi, după care să realizeze corespondența acestora 

într-un colaj. Activitatea s-a finalizat prin elaborarea unei diplome de excelență acordată 

orașului Brăila. Elevii au lucrat pe echipe, folosind imaginile primite cu diverse obiective 

ale orașului nostru, apoi fiecare echipă și-a prezentat diploma. La încheierea activității 

s-a realizat o expoziție cu lucrările elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonatorul proiectului, prof. Aramă Lavinia, împreună cu  prof. Munteanu 

Daniela, prof. Manea Silvia și  prof. Ciupală Corina, a susținut o activitate pornind de la 

definiția orașului propusă de expertul cooptat în proiect David Pecellin. Elevii au 

analizat situația orașelor actuale în general, și a propriului oraș în particular. S-au 

constatat atât avantajele structurii actuale a orașelor (amplasarea spațiilor de 

cumpărături, relaxare și socializare, numărul spitalelor, lăcașurilor de cult și al altor 

facilități), cât și dezavantajele acestora. 

Elevii au generat idei și propuneri pe baza înregistrărilor video vizionate (categoria 

”The Fun Theory”) în vederea îmbunătățirii propriului oraș și a construrii orașului 

virtual – părți integrante din obiectivul proiectului „i-City”. 

 

 

 

 



17 
 

În urma vizionării prezentării PowerPoint realizată de către echipa școlii 

coordonatoare din Marea Britanie, elevii au dobândit informații despre caracteristicile 

unui logo și despre criteriile care trebuie luate în calcul la realizarea acestuia.  

O altă activitate de învățare s-a derulat în cadrul Stației de Epurare a Apelor Uzate, 

Brăila (sat Baldovinești) și a fost susținută și coordonată de către prof. Munteanu 

Daniela, împreună cu personalul abilitat al instituției-gazdă. Activitățile de învățare au 

inclus: 

- vizitarea ansamblului de construcții și instalații destinate epurării apelor uzate 

provenite din consumul de apă potabilă și menajeră efectuat de populația din 

Municipiul Brăila; 

- descrierea procesului tehnologic de extragere și prelucrare a nămolurilor din 

apele uzate, prin metode mecanice, mecano-chimice și biologice, precum și oferirea de 

date despre evoluția cantităților prelucrate în funcție de diferiți factori; 

- importanța funcționării Stației de Epurare a Apelor Uzate, Brăila pentru 

locuitorii orașului Brăila, pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și mediu în general. 

 

 

 

 

  

Activitatea de învățare derulată în cadrul Stației de Filtrare a Apelor Uzate, Brăila 

(sat Chiscani) a fost susținută și coordonată de către  prof. Munteanu Daniela, împreună 

cu personalul abilitat al instituției-gazdă. Activitățile de învățare au inclus: 

- vizitarea ansamblului de construcții și instalații destinate purificării apelor 

necesare consumului de apă potabilă efectuat de populația din Municipiul Brăila; 

- descrierea procesului tehnologic, precum și oferirea de date despre evoluția 

cantităților prelucrate în funcție de diferiți factori; 

- importanța funcționării Stației de Purificare a Apelor Uzate, Brăila pentru 

locuitorii orașului Brăila, pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și mediu în general. 
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Elevii din grupul-țintă au participat la o activitate de învățare desfășurată de prof. 

Munteanu Daniela și prof. Aramă Lavinia în cadrul Parcului Eolian Gemenele, Brăila, ce 

aparține Direcției Energiei Regenerabile / ENGIE România. În timpul vizitei de studiu, 

elevii au fost informați de către specialiștii di cadrul Parcului Eolian despre principiul de 

funcționare al unei turbine eoliene, avantajele și dezavantajele producerii și folosirii 

energiei regenerabile, eoliene, impactul asupra mediului și perspectivele de viitor. 

Informațiile obținute astfel au fost utilizate pentru realizarea unei prezentări 

PowerPoint care a fost susținută în cadrul reuniunii cu echipele internaționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incinta Penitenciarului Brăila a găzduit o altă activitate desfășurată în cadrul 

proiectului Erasmus+ „iCity” de către prof. Munteanu Daniela și prof. Aramă Lavinia, 

împreună cu elevii din grupul-țintă. Informațiile dobândite au fost legate de: 

- Tipuri de instituții în care se execută pedepse ce privează de libertate; 

- Facilitățile oferite de către sistemul de penitenciare (baza materială, activități 

remediale pentru deținuți); 

- Îmbunătățiri sau schimbări necesare a fi efectuate în modelul actual de 

penitenciare; 

- Avantajele și dezavantajele sitemului de penitenciare actual.  
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ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE 

 

Școala Gimnazială „Ion Băncilă” a derulat  un număr amplu de activități de diseminare a 

proiectului Erasmus+ „iCity”, prin : 

 Conferința Oficială de Lansare a proiectului „iCity” 

 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 „iCity” la 

diverse concursuri pe tematica Erasmus+ („Povestea mea Erasmus” și „Sunt un 

tânăr european”) 

 

CONFERINȚA OFICIALĂ DE LANSARE A PROIECTULUI ERASMUS+„iCity” 

 

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 

(„i-City”- număr de referință 2018-1-UK01-KA229-048124_5, „From “MYTHOS” to 

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

- număr de referință 2018-1-EL01-KA229-047701_2 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 

consiliului de administrație al școlii – reprezentanți ai părinților și ai autorităților locale. 
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ARTICOLE DE PRESĂ ÎN ZIARELE LOCALE 

Au fost publicate articole de presă: 

 după susținerea Conferinței Oficiale de Lansare a proiectului „iCity” 

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 

 

 

PREZENTĂRI ALE ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI ÎN CADRUL 

CERCURILOR PEDAGOGICE ORGANIZATE DE INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN BRĂILA 

 

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

Doamna profesoară Dumitriu Anamaria a diseminat informațiile dobândite în cadrul 

mobilității  desfășurate la Liceo Statale Democrito, Roma, Italia (12 – 16 nov. 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 profesorilor de istorie - gimnaziu (25 oct. 2019) 

Doamna profesoară Manea Silvia a diseminat informațiile dobândite în cadrul 

mobilității  desfășurate la Colegio Santo Angel de la Guarda, Badajoz, Spania (13 – 17 

mai 2019). 

 

 Cercul Pedagogic al responsabililor pentru proiecte europene (28 

nov. 2019) Coordonatorul proiectului, doamna profesoară Aramă Lavinia, a diseminat 

informațiile dobândite în cadrul mobilității  desfășurate la Izmir Anadolu Lisesi, Izmir, 

Turcia (11 – 15 nov. 2019). 

 

 

http://obiectivbr.ro/content/conferin%C5%A3a-de-lansare-oficial%C4%83-proiectelor-erasmus%C3%A2-derulate-%C3%AEn-cadrul-%C5%9Fcolii-gimnaziale-
http://obiectivbr.ro/content/conferin%C5%A3a-de-lansare-oficial%C4%83-proiectelor-erasmus%C3%A2-derulate-%C3%AEn-cadrul-%C5%9Fcolii-gimnaziale-
http://obiectivbr.ro/content/conferin%C5%A3a-de-lansare-oficial%C4%83-proiectelor-erasmus%C3%A2-derulate-%C3%AEn-cadrul-%C5%9Fcolii-gimnaziale-
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
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
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


21 
 

PARTICIPAREA LA CONCURSURI JUDEȚENE ȘI INTERJUDEȚENE 

 

Concursul județean „Sunt un tânăr european”  

16 aprilie 2019 

 

 Prima probă a concursului a constat în susținerea eseului „Școala mea 

europeană”. Iată prezentarea susținută de elevul JALBĂ MARIAN-CRISTIAN (clasa a 

VIII-a A), implicat în proiectul Erasmus+ „iCity” și participant la mobilitatea 

desfășurată la Liceo Statale Democrito, Roma, Italia (12 – 16 nov. 2018) 

 

SUNT UN TÂNĂR EUROPEAN 

 

Sunt un tânăr european. De fapt, fiind român, am fost mereu european -  m-am 

născut asfel, dacă ar fi să ne gândim la poziția geografică a României. Și totuși pot spune 

că am devenit cu adevărat european abia în toamna anului 2018. De ce? Mă veți 

întreba... 

Ei bine, aveam să aflu cu surprindere și încântare la festivitatea de începere a 

noului an școlar că școala mea – Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila -  devenise, din 

septembrie 2018, beneficiara a 3 proiecte Erasmus+. Iar două dintre proiecte 

presupuneau mobilități cu elevi!!!! Nu-mi pot descrie fericirea cu care am îmbrățișat 

participarea la unul dintre proiecte, „i-City”. Noi, elevii, construim propriul nostru oraș 

imaginar. De la zero! Dar nu oricum, nu la întâmplare. Pe durata a doi ani școlari, 

cadrele didactice ne organizează activități de învățare, pe anumite teme de studiu, astfel 

încât să concepem noul oraș pe baza unor cunoștințe solide. Fiecare etapă de studiu se 

finalizează cu o mobilitate la una dintre cele 6 școli partenere, care ne oferă nouă, 

elevilor, posibilitatea de a conlucra cu colegii din alte țări pentru a putea așeza noi 

„cărămizi” la temelia noului oraș.  

În luna noiembrie 2018 am participat, timp de o săptămână, la mobilitatea din 

Roma, Italia, organizată în cadrul școlii partenere Liceo Statale Democrito. Acolo am 

analizat planurile urbanistice ale orașelor din antichitate și le-am comparat cu cele 

prezente, ale orașelor noastre. Călătoria de studii la Colosseum și Catedrala San Pietro 

ne-a oferit posibilitatea de  vedea modul în care se îmbină trecutul și prezentul în 

evoluția unui oraș. Iar utilizarea tehnologiei nu ar fi putut lipsi din proiectul nostru! 

Prin urmare, am învățat să utilizăm programul SketchUp pentru a putea proiecta orașul 

nostru virtual.  
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Am îmbrățișat cu drag cultura și tradițiile italiene și am simțit că, prin căldura 

sufletească a gazdelor, în săptămâna aceea am câștigat o a doua familie. Am rămas bun 

prieten cu Matteo, băiatul la care am fost cazat pe durata mobilității. Vorbim des pe 

Internet și abia aștept să vină la mine, în mobilitatea din martie 2020! În acea 

săptămână magică i-am cunoscut prietenii și colegii de școală, și aveam să descopăr 

astfel că tinerii sunt la fel, indiferent de naționalitate – împărțim aceleași preferințe 

muzicale, jucăm aceleași jocuri pe calculator și avem aceleași preocupări. Deși avem 

tradiții și obiceiuri diferite, granițele nu ne despart, ci ne apropie – suntem uniți în 

diversitate. Tot ce ne trebuie nouă, elevilor, este un proiect Erasmus+ care să ne ajute să 

trecem granițele, să ne cunoaștem și să lucrăm împreună, într-o mare echipă 

europeană! 

 

 

 

 

 

 

A doua probă a concursului a constat în prezentarea unor postere legate de 

experiențele unei școli europene. Eleva Vîju Ioana Bianca a susținut o trecere în revistă a 

proiectelor Erasmus+ „iCity” și „From MYTHOS to LOGOS. Educational Approaches to 

the European Folk Myths and Legends”, implementate de Școala Gimnazială „Ion 

Băncilă” în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020. 
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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-și relata povestea Erasmus (mai exact, 

de a prezenta 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 ce poartă același 

nume ca și concursul (ISBN 978-973-1826-48-6), iar celor mai apreciate eseuri li se 

atribuie premii.  

Vă prezentăm în paginile care urmează articolele redactate de elevii și profesorii 

din școala noastră  implicați în mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus+ „iCity” pe 

durata celor doi ani de implementare.  

 

 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

Festivitatea de premiere organizată de către Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila 
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ARTICOLELE INCLUSE ÎN PUBLICAȚIA „POVESTEA MEA ERASMUS”  

 
 
 
 

ERASMUS – UN POD AL PRIETENIEI ȘI AL CUNOAȘTERII 

eleva ELIAS ELISSA – PREMIUL al II-lea 
 
 
 

În opinia mea, proiectul Erasmus+ „iCity” este unul dintre cele mai frumoase 

proiecte din Europa, în care elevii socializează, de asemenea învață limba engleza mai 

bine, dar și limba țării în care sunt plecați. Aceștia călătoresc cu profesori și colegi în 

diferite țări unde petrec o săptămână de neuitat cu ei și ceilalți elevi din toate celelalte 

țări implicate. Pentru mine, proiectul acesta înseamnă mult și mereu va fi o mare parte 

din mine, deoarece am întălnit o mulțime de oameni minunați cu care am petrecut zile 

de neuitat! Am participat la călătorii de studii în care am învățat lucruri noi și 

interesante despre istoria țării respective.  

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Poze de grup au fost facute la fiecare pas, ca să avem amintiri, și fiecare cu grupa 

lui am intrat în restaurante și patiserii pentru a gusta mâncarea din alte țări. La școala, 

unde au fost adunați toți elevii si profesorii din toate țarile, am învățat fie cum să 

construim blocuri pe sketch-up, fie despre arhitectura și planul urbanistic al orașelor 

din antichitate. Dar am mâncat și prăjituri și tot felul de dulciuri, am desenat și colorat 

logo-uri etc și evident, am fost să vizităm locuri de unde ți-ai dori să nu mai pleci. În 

ultima zi, după programul de la școala ca în restul zilelor, am avut o petrecere unde  am 

dansat și cântat cu toții, am plâns de tristețe, am făcut poze de grup.  

În timpul nostru liber, ne-am plimbat cu prietenii în locuri unde cei de acolo 

obișnuiau să meargă zilnic. Ne-au povestit unele lucruri despre țara lor, oamenii care 
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trăiesc acolo, și aproape tot ce ne-ar interesa să aflăm de la alții care nu petrec zilele ca și 

noi, românii. 

Nu doar atât, dar și vizite la alți elevi care îi gazduiesc pe cei din țara ta, sau elevi 

care sunt apropiați de alții, nu neaparat să îi gazduiesc pe colegii tăi, așa îți poți face mai 

mulți prieteni, ceea ce este de fapt unul dintre scopurile proiectului.  

Acest proiect ne face să ne dăm seama de un lucru foarte important - că prietenii 

nu sunt aceia care doar ies cu tine în oraș, ci cei care acceptă pur si simplu să învățați 

împreună, să stați de vorbă, să dansați.  

Cu toții avem destul de multe amintiri minunate și nimeni nu a vrut să plece din 

Italia, deși se vor reîntălni toți din nou. Domnii profesori au fost ca și părinții noștri 

toată săptămâna, având grijă de noi. A fost o experiență enorm de frumoasă și recomand 

oricărui elev să se înscrie într-un proiect Erasmus+.   

 

 

ERASMUS – UN NOU UNIVERS 

eleva BUTNARU MARIA-ROXANA – MENȚIUNE 

 

 Eram nerăbdătoare să plec. Impreună cu colegele mele, urma să mergem în 

Portugalia pentru ceea ce avea sa fie o săptămână de neuitat. 

 Am pornit spre București la miezul noptii și, deoarece nu exista un zbor direct 

spre Porto, am făcut escală în Madrid. Aveam mult de așteptat, așa că ne-am hotărât să 

vizităm centrul istoric al orașului. 

 Ajunși în Gondifelos, am fost întâmpinați cu multă căldură. Familia care m-a 

găzduit a fost foarte drăguță și amabilă cu mine. Lângă camera mea era camera lui 

Beatrice, o elevă din Italia, cu care m-am împrietenit ușor. Alături de ea și de Rita, eleva 

portugheză, am avut parte de momente minunate. 
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Școala, unde se desfasurau majoritatea activităților, era foarte mare. Avea multe 

săli de clasă și laboratoare. Am rămas impresionată de bibliotecă, datorită mărimii si 

numărului mare de cărți!!! Activitățile ne-au învățat multe lucruri ce ne-au ajutat să 

proiectam un oraș al viitorului, un oraș construit pe verticală, cu clădiri înalte și cu un 

nivel de poluare scăzut.  

 Proiectul „iCity” mi-a oferit șansa de a petrece clipe de neuitat alături de copiii 

din Marea Britanie, Spania, Italia, Turcia și Portugalia, cu care încă păstrez legatura și 

de care îmi este nespus de dor. 

  
 

 
ERASMUS+ - O EXPERIENȚĂ MINUNATĂ 

elev GOREA SABIN-GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mine proiectul “Erasmus+” a fost o experiență unică, în care am socializat 

și am colaborat cu elevi din alte țări și în care mi-am făcut prieteni buni. Săptămâna în 

care am fost plecat a fost plină de distracție, fericire, dar și de muncă în echipă. 

Activitățile organizate de “Liceo Statale Democrito”, școala parteneră în cadrul 

căreia s-a desfășurat mobilitatea, au fost distractive dar și educative. Ele ne-au ajutat să 

înțelegem mai bine trecutul, pentru a îmbunătăți prezentul și a crea orașul viitorului. Pe 

parcursul acelor activități am învățat să colaborăm, ceea ce ne-a apropiat.  

Pe lângă activitățile organizate la școală, am avut parte de călătorii de studiu la 

Colosseum la Forumul Roman, termele lui Caracalla si la basilica San Pietro, unde am 

învățat istoria orasului. 
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Excursiile si activitățile au fost frumoase, însă și mai mult mi-au plăcut oamenii pe 

care i-am cunoscut. In principal am petrecut timpul cu elevii italieni, spanioli și cu turci, 

iar petrecerile în care ne adunam toți erau minunate. 

 In final participarea la mobilitatea din cadrul proiectului “Erasmus+ „iCity” a fost 

una dintre cele mai bune decizii din viața mea și de-abia aștept să ne revedem cu 

prietenii noștrii atunci când vor veni și ei la noi in România.    

 
 
                
 

ERASMUS – CĂLĂTORIA SPRE CUNOAȘTERE 

elev JALBĂ MARIAN-CRISTIAN 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele meu este Marian, și am avut minunata ocazie de a participa la proiectul   

Erasmul + ,,iCity”. Acest proiect  pentru mine a însemnat mult, deoarece acum 

socializez mai mult și mi-am îmbogățit cunoștințele de limba engleză .  

In acea săptămâna m-am simțit extraordinar.  Mi-am făcut mulți prieteni si am 

putut sa încerc noi feluri de mâncare față de cele pe care le știam din România. Totul a 

fost minunat si nu pot uita clipele minunate petrecute cu colegii dar și cu prietenii mei 

noi pe care i-am facut în aceasta mobilitate și nu în ultimul rând, pe Eduardo, cel mai 

amuzant prieten al nostru, cu care am o întâmplare foarte amuzantă.  

După ce am plecat de la Burger King, am intrat intr-o curte mare unde părea a fi 

un spațiu unde copii veneau și puteau juca basket, volei etc. Acolo erau multe 

șezlonguri, așa ca ne-am hotărât să ne așezăm puțin. Prima dată când le-am văzut, mi-a 

fost frica sa mă așez pe ele, dar prietenul meu drag m-a făcut să mă așez spunându-mi 

,,Sit down, Marian, is very security!”. Ne-am așezat cu toții, iar după vreo doua minute 

aud BUFF - dragul nostru Eduardo a căzut pe spate, cu tot cu șezlong. Încă mai râd când 

îmi aduc aminte. 
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 Experiența ,,iCity” este una superbă de unde elevii pot învață multe. Eu, unul, am 

să port mereu în suflet Coloseumul, Termele lui Caracalla și Bazilica Sf Petru. Toate 

activitățile au fost frumoase și aveau ca scop colaborarea, printre care se aflau și 

întrebări de cultură generală, iar cu ajutorul doamnei profesoare de Geografie am putut 

trece peste câteva. Din nefericire, mobilitatea a durat doar o săptămână. In ultima zi știu 

că am plâns foarte mult deoarece știu că nu am să mai am ocazia de a-i reîntâlni prea 

curând. 

 

 
 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 
 
 

ÎNTÂLNIREA  CU  „ÎNGERUL PĂZITOR” 

profesor MANEA SILVIA 
 
 

Mobilitatea în Spania, la „Colegio Santo Angel de la Guarda” din Badajoz, a fost 

impresionantă de la întâmpinarea călduroasă până la bun rămasul la fel de călduros.   

Elevii din colegiu, implicaţi în proiect, aveau desenate drapelele ţărilor partenere şi când 

am ajuns pe străduţa unde se afla şcoala au alergat către noi strigând „Bun-venit”, în 

spaniolă. Vremea a fost la de călduroasă:  40˚C. La intrarea în şcoală ne-a întâmpinat 

un înger, minunat sculptat în piatră, care ţinea ocrotitor de după umeri un copil. Îngerul 

păzitor al fiecărui copil a dat numele acestei frumoase instituţii de educaţie. 

Badajoz este un oraş din vestul Spaniei, care se află pe malul stâng al râului 

Guadiana şi care a fost fondat de mauri în anul 875. Acest oraş se află în provincia 

Extremadura, la graniţa cu Portugalia, la jumătatea drumului dintre Lisabona, Madrid 

şi Sevilla. 

Am participat pentru a doua oară într-o mobilitate K2 şi eram sigură că aşteptările 

mele nu vor fi înşelate. Săptămâna 13-17 mai 2019  a fost bogată în activităţi cu elevii, 

dar şi cu profesorii. Activităţile s-au desfăşurat pe echipe, elevi din toate ţările 

partenere(Anglia, România, Italia, Spania, Portugalia, Turcia) făceau parte dintr-o 

echipă. Astfel s-au legat prietenii, elevii au colaborat şi au completat caietul de sarcini al 

mobilităţii. S-a respectat cu stricteţe graficul activităţilor din proiect. În primele două 

zile echipele de elevi ale ţărilor partenere au prezentat PPT-uri cu activităţile derulate în 

cadrul fiecărei ţări. Am fost mândră de elevii noştri, de modul în care au fost realizate 
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activităţile din şcoala noastră din Brăila, de engleza vorbită de elevii noştri şi de modul 

în care a fost prezentat materialul, fapt demonstrat şi de atenţia auditoriului. 

 Au fost organizate ateliere de lucru pentru realizarea oraşului ideal şi pentru 

dobândirea deprinderilor de utilizare a programului SketchUp. La activităţi au fost 

prezente şi autoritățile locale pentru explorarea posibilităților de dezvoltare urbană a 

orațului ideal, fapt care i-a ajutat pe elevi în realizarea sarcinilor de lucru. 

 Activităţile în afara şcolii au fost pe măsură: o vizită la Agenția Națională a 

Energiei, la o centrală hidroelectrică în Alcantara, o frumoasă excursie pe lacul de 

acumulare din Badajoz şi pe râul Guadiana. 

 Profesorii au avut propria excursie într-o după-amiaza dedicată numai lor. O 

excursie de neuitat şi pe inima mea de “history teacher”. Am fost la sit-ul arheologic de 

la Mérida, lângă Badajoz, care se află înscris în patrimoniul UNESCO. În anul 25 î.Hr. a 

fost înfiinţat orașul Emérita Augusta, în timpul împăratului August. Oraşul, un centru 

economic prosper, a devenit capitala provinciei Lusitania şi cel mai mare avanpost din 

Iberia. Moştenirea istorică se vede în abundenţa monumentelor istorice vizitate de noi : 

Amfiteatrul, Teatrul Roman şi Templul Dianei.  

Amfiteatrul Roman a fost construit în anul  8 î.Hr., 15.000 de spectatori  puteau  să 

vizioneze luptele cu gladiatori, dar şi bătălii navale - zona de scenă era inundată cu apă 

care să permită navelor să navigheze. Cel mai bine conservat teatru roman din Europa, 

Teatrul Roman din Mérida, fost construit de generalul roman Agrippa în 16 î.Hr. și 

reconstruit în secolul I d.Hr. după un incendiu în timpul domniei lui Hadrian. Teatrul 

putea găzdui 6.000 de spectatori. Templul Dianei construit pe o bază dreptunghiulară 

ridicată, foarte înalt, înconjurat de coloane din bazalt foarte bine păstrate, cu capiteluri 

în stil corintic, în partea superioară. 

Ghidul nostru a fost un coleg de istorie, profesor la „Colegio Santo Angel de la 

Guarda”, membru în echipa proiectului Erasmus+. Am vazut pe drumul de întoarcere și 

alte obiective turistice care mi-au bucurat inima și mi-au încântat ochii: Biserica Santa 

Maria de la Asunción, Podul Roman, construit în timpul domniei Împăratului Augustus, 

Arcul lui Traian – poarta de nord a orașului roman Emérita Augusta, unde am facut și o 

fotografie de grup. 

După activităţile din fiecare zi mergeam către hotelul unde eram cazaţi, un drum 

prin „istorie”: treceam prin central oraşului, prin Plaza de España, unde se afla 

Catedrala - fortăreaţă San Juan, construită între 1232 și 1284, cu un turn impunător, în 

vârful căruia se afla un clopot imens. Catedrala avea o minunată fațadă renascentistă. 
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Împreună cu colega mea, ne aşezam pe o băncuţă din jurul catedralei şi ne odihneam 

câteva minute înainte de a ne continua drumul spre hotel. Dimineaţa, în drum spre 

„ÎNGERUL PĂZITOR” , treceam prin aceleaşi locuri minunate. 

 Serile se încheiau  cu masa profesorilor, unde ne bucuram de minunile culinare 

spaniole, socializam şi discutam despre actualele şi viitoarele activităţi din Proiectul 

Erasmus+. 

 La fel de frumos s-a încheiat şi mobilitatea noastră  – o seară spaniolă, care a 

început cu un dans tradiţional spaniol susţinut de un ansamblu artistic, urmat apoi de 

cântece şi dansuri interpretate de elevii şcolii. Emoţionante au fost şi videoclipurile 

realizate de către elevi cu momente din  timpul diverselor activităţi. Am primit felicitări 

pentru elevii noştri, pentru modul în care s-au implicat în desfăşurarea activităţilor şi 

pentru conduita lor în timpul excursiilor. 

 A fost o săptămână minunată petrecută cu „ÎNGERUL PĂZITOR” şi alături de 

colegii noştri spanioli cu care suntem uniţi prin strămoşii noştri comuni – romanii. 

 

 

ALĂTURI DE ANSAMBLUL ARTISTIC DIN BADAJOZ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PRINTR-O POVESTE ERASMUS 

profesor DUMITRIU ANAMARIA 

 
 

 Proiectele Erasmus au adus în rândul școlii noastre o nouă experiență, o nouă 

poveste: aceea a vieții școlare interculturale, în care elevii și cadrele didactice devin 

parte a comuniunii de experiențe europene.  

Una dintre mobilitățile care mi-a extins orizontul experienței didactice a fost cea 

din cadrul proiectului KA2 „iCity” desfășurată la liceul Izmir Anadolu Lisesi, din 

localitatea Izmir, Turcia, în noiembrie 2019. Proiectul își propune să construiască un 

oraș virtual ideal prin explorarea a diverse aspecte ale vieții urbane: arhitectură, plan 

urbanistic, facilități pentru alimentație, educație, religie, cultură, surse de energie. Tema 

aferentă mobilității din Turcia a fost furnizarea de facilități sociale și de sănătate.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Participarea la această reuniune internațională a celor șase școli din Marea 

Britanie, România, Turcia, Portugalia, Italia și Spania a reprezentat o fațetă complexă, 

un cumul de experiențe din multiple sfere: didactică, interculturală, socio-relațională, 

care au contribuit la dezvoltarea mea profesională. Utilizarea platformei SketchUp în 

procesul de construire a orașului virtual a condus la sporirea deprinderilor digitale ale 

participanților. Educația pentru sănătate a fost prezentă prin organizarea de către gazde 

a unei ședințe de exerciții yoga în aer liber. Echipele internaționale au lucrat sub 

îndrumarea unui instructor calificat, astfel încât importanța sportului în rutina 

cotidiană să fie asimilată de elevi și cadre didactice și inclusă ca prioritate în procesul de 

concepere a orașului ideal.  

Atelierele de lucru derulate la Centrul pentru Persoane cu Dizabilități au condus la 

o creștere a empatiei, la o mai bună înțelegere a problemelor cu care se confruntă zi de 



32 
 

zi persoanele cu dizabilități, precum și a percepției acestora asupra lumii 

înconjurătoare. Ca participanți ni s-a creat prilejul să experimentăm utilizarea 

căruciorului cu rotile la urcarea și coborârea de pe rampe, am simulat coabitarea 

persoanelor cu deficiențe de văz într-un apartament complet utilat dar complet în 

întuneric, și am aflat cum percep persoanele cu autism lumina, sunetele și aglomerația. 

Limbajul semnelor ne-a devenit familiar prin lecțiile oferite, astfel încât lumea 

înconjurată de tăcere a persoanelor surdo-mute să capete transparență.  

Competențele interculturale au fost dezvoltate prin imersiuni în trecut, în cadrul 

excursiilor tematice la cetatea antică a Efesului și la Castelul Ceșme. Seara tradițională 

organizată de gazde ne-a dezvălui frumusețea dansurilor și a costumelor populare din 

regiune, precum și savoarea bucătăriei turcești. 

Activitățile din cadrul Taberei Spațiale din Izmir ne-au dezvăluit lumea tainică a 

cosmosului și eforturile omenirii de a explora universul. Aici am participat la 

experimente bazate pe noțiuni de fizică și chimie, am aflat detalii despre tehnica 

utilizată în cosmos, despre regimul de viață al cosmonauților în spațiu și despre mersul 

special folosit pentru deplasarea pe Lună. 

Dezvoltarea competențelor prin proiecte Erasmus reprezintă o plus-valoare pe care 

nu am putea-o adăuga experiențelor noastre profesionale prin alt mod.  
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CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 

 

 

prof. Dumitriu Anamaria 

director al Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila 

 

În sistemul educațional actual, școala nu se mai limitează la activități de predare și 

evaluare bazate pe reținerea informațiilor din orele de curs. Formarea elevului pentru a 

învăța pe tot parcursul vieții depinde de gradul acestuia de expunere la tipuri de 

activități de învățare care să îl motiveze, să îi stimuleze curiozitatea, dorința de 

cunoaștere, acea căutare ferventă a informațiilor pe cont propriu. Într-o lume în 

continuă schimbare, cu o piață a forței de muncă atât de versatilă și, de multe ori, atât 

de incertă, educabilul trebuie să fie capabil, ca adult, de a se adapta la un mediu la fel de 

fluctuant precum ... nisipurile mișcătoare. 

Tocmai aici intervine rolul major al activităților extracurriculare. Astfel, proiectele 

educaționale pot implica elevii în activități de învățare adaptate propriilor interese și 

curiozități, le pot arăta calea plină de minuni a descoperirii de noi informații fără a-i 

supune la stresul evaluării urmate de notare sau la cutumele ierarhizării conform 

punctajelor obținute. Într-un proiect educațional, elevul se află în fața unor provocări de 

cercetare, iar motivația participării sale are doar valoare intrinsecă. În lungul drum al 

„scotocirii” după informații, al asamblării informațiilor dobândite într-un „puzzle” 

reprezentat de produsul final al proiectului, elevul se descoperă în primul rând pe sine: 

își află capacitatea de a lucra suplimentar, gradul de determinare, modul de a gândi, de 

a concepe, de a urma pași (îndrumați sau auto-propuși/auto-impuși), ritmul propriu în 

comparație cu cel al altor elevi, spiritul de echipă. 

Implementarea proiectelor Erasmus+ de schimb interșcolar reprezintă o excelentă 

modalitate de a modela accederea elevilor către o formă de învățare cu valențe multiple, 

și voi exemplifica în rândurile ce urmează prin două astfel de proiecte derulate la nivelul 

școlii noastre în perioada septembrie 2018 – august 2020. 

 Proiectul „iCity” (2018-1-UK01-KA229-048124_5) a adus elevilor noștri 

provocarea de a-și construi propriul oraș ideal, căruia îi pun bazele în mod virtual, etapă 

cu etapă. Pentru a-l putea realiza, elevii și-au dezvoltat competențele digitale învățând 

cum să utilizeze programul SketchUp. Structura gradată, în șase etape, a propus elevilor 

activități de învățare diferite, care să conducă la realizarea produselor finale, prin 

următoarele tematici: design urban: trecut – prezent – viitor, furnizarea de hrană și 
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adăpost pentru o populație în creștere, în schimbare și în plin proces de îmbătrânire, 

surse și resurse de energie pentru mediul urban, furnizarea de facilități corespunzătoare 

de sănătate și sociale, dezvoltarea unor oportunități de educație și angajare într-o lume 

aflată în proces de schimbare, cultură, religie și activități de relaxare pentru o populație 

mixtă. Grupul-țintă de elevi a conceput și susținut prezentări PowerPoint despre fiecare 

temă, iar dobândirea cunoștințelor necesare s-a realizat atât prin activități de învățare 

organizate la nivelul școlii, cât și prin excursii tematice la ferme, fabrici de alimente, 

parcuri eoliene, stații de epurare a apelor, centrale hidroelectrice, aziluri de bătrâni și 

centre pentru persoane cu dizabilități. 

Activitățile derulate în cadrul proiectului Erasmus+ „iCity” au condus la forme de 

învățare complexe, care au stimulat dorința elevului de a dobândi permanent informații, 

de a explora universul atât de vast al cunoștințelor nu doar prin prezentul reprezentat de 

orele de curs ale școlii, ci și prin viitorul reprezentat de activitățile extracurriculare, care 

se constituie într-o familiarizare a elevului cu orice sursă de învățare ce poate fi utilizată 

pe tot parcursul vieții. 
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