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Reuniuni de proiect  

 
În cadrul proiectului de parteneriat multilateral Comenius ”SOMETHING FROM 

NOTHING” cadrele didactice din Şcoala Gimnazială Specială-Centru de Resurse şi 

Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca au participat la reuniuni de 

proiect realizând schimuri de bune practici cu partenerii lor.  

 

Mobilitate- Thessaloniki, Grecia                                     15-19 octombrie 2013 

15 octombrie 2013 

Întâlnirea noastră a debutat cu vizitarea şcolii şi întâlnirea cu cadrele didactice. Acestea 

ne-au prezentat sistemul de învăţământ din Grecia şi curriculumul şcolii.  

Partea a doua a zilei a fost dedicată asistentelor la ore. Fiind o şcoală specială, asisteţele 

la ore ne-au permis să realizăm un schimb de bune practici eficient cu partenrii noştri. 

16 octombrie 2013 

Mai întâi am participat la un workshop unde împreună cu copiii am gătit o placintă 

tradiţională din zona Thermi. 

În partea a doua a zilei a avut loc prima şedinţă de lucru în cadrul căreia fiecare partener 

şi-a prezentat logo-ul realizat şi a avut loc concursul de alegere a logo-ului proiectului. A fost 

desemnat câştigător logo-ul realizat de copiii din şcoala din Grecia. 

17 octombrie 2013 

Ziua a debutat cu o nouă şedintă de lucru care a avut ca tematică detalierea planului 

activităţilor pentru primul an de parteneriat, stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener şi 

evaluarea primei reuniuni de proiect. 

După masa ne-am întalnit cu părinţii elevilor. Discuţiile purtate cu aceştia s-au axat pe 

educaţia elevilor cu CES şi posibilităţile de integrarea socială a acestor copii după finalizarea 

studiilor. 

18 octombrie 2013 

Ultima zi a reuniunii a fost dedicată activităţilor de teambuilding. 
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Reuniune de proiect –Cluj-Napoca, România            11-15 decembrie 2013 
11 decembrie 2013 

Reuniunea de proiect găzduită de şcoala noastră a debutat cu vizitarea şcolii şi asistenţa la 

ore. Astfel, partenerii noştri au avut oportunitatea de a asista la o mare varietate de discipline: 

limba română, matematică, limba engleză, TTL, kinetoterapie etc iar colegii mei să le 

împărtăşească din experienţa lor. 

După o scurtă pauză d-na inspector de specialitate-învăţământ special Laura Ionescu ni s-

a alăturat grupului. Dezbatreile care au avut loc au avut ca temă învăţământul românesc, cu 

precădere cel special: curriculum, integrarea copiilor cu CES în societate etc. 

Partea a doua a zilei a fost dedicată workshop-ului “Ornamente de Crăciun”. Fiecare 

delegaţie a fost invitată într-o clasă şi împreună cu elevii şi profesorii şcolii noastre au realizat 

ornamente pentru bradul de Crăciun din materiale reciclabile. 

12 decembrie 2013 

Oaspeţii nostril au avut şansa de a se întâlni cu reprezentanţi ai Facultăţii de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Psihopedagogie Specială. Întâlnirea a fost deosebit de 

apreciată de oaspeţi deoarece majoritatea provin din şcoli normale şi nu sunt familiarizaţi cu 

metodele de terapie a copiilor du CES. 

După masa a avut loc prima şedinţă de lucru. Problematica vizată a cuprins: prezentarea 

şcolilor, website-ul proiectului  şi Comenius Wall, mediatizarea proiectului. 

13 decembrie 2013 

În prima parte a zilei am organizat un workshop în cadrul căruia elevii noştri împreună cu 

partenerii au gătit un desert tradiţional românesc “mălai dulce”. 
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Partea a doua a zilei a fost rezervată unei noi şedinte de lucru. În cadrul acestei şedinte s-

a discutat despre: evaluarea parţială a parteneriatului, activităţi viitoare şi s-a evaluat activităţile 

desfăşurate în cadrul reuniunii de proiect. 

14 decembrie 2013 

Ultima zi a fost dedicată activităţilor de cunoaştere reciprocă (teambuiding). 
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 Mobilitate - Berettyoujfalau, Ungaria               28 ianuarie- 2 februarie 2014 

20 ianuarie 2014 
Prima zi a fost dedicată activităţilor în şcoala unde am fost întâmpinaţi de directorul 

şcolii, colectivul de cadre didactice şi, de asemenea, de elevii şcolii. 

Mai întâi ne-a fost prezentată şcoala: specificul şcolii, orarul, activităţile curriculare şi 

extracurriculare desfăşurate de partenerii noştri. 

Apoi, am asistat la 3 ore de curs deosebit de interesante. Aceste asistenţe ne-au permis să 

ne familiarizăm cu metodele de predare ale prietenilor noştri şi să realizăm un schimb de bune 

practici eficient.  

În incheirea acestei prime zile am vizitat Primăria oraşului Berettyoujfalau unde, 

împreună cu autorităţile locale, am dezbătut rolul pe care îl are comunitatea locală în viaţa 

şcolară 

30 ianuarie 2014 

A doua zi a fost dedicată reuniunii de proiect în cadrul căreia s-au analizat activităţile 

desfăşurtate în cadrul proiectului în fiecare şcoală parteneră, s-a evaluat primele 5 luni de 

parteneriat, s-au stabilit aspectele ce trebuie îmbunătăţite şi modul de desfăşurare a viitoarelor 

activităţi. 

31 ianuarie 2014 

În cea de-a treia zi elevii şcolii ne-au pregătit o reţetă tradiţională maghiară, ne-au învăţat 

un joc şi ne-au invitat să asistăm, alături de părinţii lor, la un carnaval cu măşti realizate din 

materiale reciclabile. 

1 februarie 2014 

Ultima zi a fost dedicată activităţilor de teambuiding. 
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Mobilitate - Eregli, Turcia                                                 22-27 aprilie 2014 

23 aprilie 2014 
În prima zi am vizitat şcoala şi am sărbătoririt ziua copiilor, zi care se sărbătoreste în 

Turcia pe data de 23 aprilie. De cum am păşit în curtea şcolii am fost întâmpinaţi cu entuziasm 

de către directorul şcolii, colectivul de cadre didactice, elevii şcolii şi, de asemenea, de părinţii 

elevilor. 

Mai întâi ne-a fost prezentată şcoala: specificul şcolii, orarul, activităţile curriculare şi 

extracurriculare desfăşurate de partenerii noştri. 

Apoi, am asistat la serbarea organizată de către elevii şcolii cu ocazia zilei de 23 aprilie. 

După serbare a avut loc o masă rotundă unde am avut ocazia să discutăm cu cadrele didactice şi 

cu părinţii elevilor despre sistemul de învăţământ din Turcia 

Ziua s-a încheiat cu prezentarea proiectului comunităţii locale. 

24 aprilie 2014 

A doua zi a fost dedicată asistenţelor la ore  şi reuniunii de proiect. Asistenţa la ore ne-au 

permis să ne familiarizăm cu metodele de predare ale prietenilor noştri şi să realizăm un schimb 

de bune practici eficient. În cadrul reuniunii de proiect fiecare şcoală a prezentat activităţile 

desfăşurtate în cadrul proiectului: concursul „Bijuterii eco”, „Să-i ajutăm şi pe cei din jurul 

nostru”, website-ul proiectului, comunicarea dintre elevi pe skipe. De asemenea, s-au stabilit 

aspectele ce trebuie îmbunătăţite şi modul de desfăşurare a viitoarelor activităţi. 
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25 aprilie 2014 

În cea de-a treia zi elevii şcolii ne-au învăţat să pregătim două preparate tradiţionale şi 

cum să realizăm desene printr-o tehnică străveche. 

 Ziua s-a încheiat cu o vizita la primăria din Eregli unde, împreună cu autorităţile locale, 

s-a dezbătut rolul pe care îl are comunitatea locală în viaţa şcolară. 

26 aprilie 2014 

Ultima zi a fost dedicată părţii a doua a reuniunii de proiect şi activităţilor de 

teambuiding. 

Televiziunea locală din Eregli a realizat un amplu reportaj despre proiect. 
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.   

 

Mobilitate –Soria-Navaleno, Spania                                   9-14 iunie 2014 

10 iunie 2014 
Reuniunea a debutat cu vizitarea Centrului CFIE, înâlnirea cu reprezentantul guvernului 

pentru regiunea Casilla y Leon şi cu managerul pe probleme de învăţământ al aceleaşi regiuni şi 

o primă şedinţă de proiect  

Mai întâi doamna director a centrului CFIE, centru pentru formarea profesională a 

profesorilor, ne-a prezentat care sunt activităţile desfăşurate la nivel de centru în vederea 

dezvoltării profesionale şi personale a profesorilor. Discuţiile purtate ne-au ajutat să ne 

familiarizăm cu sistemul de formare continuă a dascălilor în Spania. 

Întâlnirea cu reprezentanţii guvernului ne-a oferit oportunitatea de afla informaţii despre 

sistemul de învăţământ din Spania şi prioritaţile acestui stat în ceea ce priveşte educaţia.  

Apoi, au avut loc prima parte a reuniunii de proiect în cadrul căreia fiecare şcoală 

parteneră a prezentat activităţile desfăşurate în cadrul modulului: concurs de bijuterii eco. S-au 

purtat discuţii pe marginea impactului acestei activităţi asupra comunităţii şcolare. 

11 iunie 2014 

A doua zi am vizitat şcoala parteneră, ne-am întâlnit cu primarul oraşului Navaleno şi am 

participat la workshop-ul „pow toon”. 

 Colectivul de cadre didactice şi directorul şcolii ne-au întâmpinat cu entuziasm. Mai întâi 

ne-a fost prezentată şcoala: specificul şcolii, orarul, activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate de partenerii noştri.  

În cadrul workshop-ului am fost învăţaţi să utilizăm un programul  TIC „pow toon”.  

Acesta este deosebit de atractiv, uşor de învăţat  chiar şi de către elevii cu CES şi poate fi utilizat 

în realizarea de prezentări ale diferitelor activităţi.  
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La întâlnirea cu primarul oraşului s-au purtat discuţii care au vizat rolul pe care îl are 

comunitatea locală în viaţa şcolară. 

12 iunie 2014 

În cea de-a treia zi  am asistat la activităţi la clasă şi a avut loc ce-a de-a două şedinţa de 

proiect.  Asistenţa la ore ne-au permis să ne familiarizăm cu metodele de predare ale prietenilor 

noştrii şi să realizăm un schimb de bune practici eficient. În cadrul şedintei fiecare şcoală a 

prezentat activităţile:  charity visits „Să-i ajutăm şi pe cei din jurul nostru” şi economics în 

practice „Paşi mici pentru salvarea planetei”. Reuniunea a continuat cu evaluarea primului an de 

parteneriat şi stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea cooperării şi colaborării.   

13 iunie 2014 

Cea de-a patra zi a fost dedicată gătirii de gazpacho, asistenţelor la ore şi vizitării unei 

şcoli din Soria. 

15 iunie 2014 

Ultima zi a fost dedicată activităţilor de teambuiding. 

Presa locală a mediatizat reuniunea noastră de proiect. 
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Mobilitate –Caltagirone, Italia                                        20-24 octombrie 2014 

20 octombrie 2014 
În prima zi a reuniunii de proiect ne-am întâlnirii cu elevii scolii partenere. Discuţiile 

purtate cu aceştia ne-au relevat importanţa unor astfel de parteneriate pentru comunitatea şcolară.  

Elevii au fost extrem de curioşi să afle informaţii, atât despre specificul şcolilor noastre, 

cât şi despre tările şi oraşele de unde provenim.  

De asemenea, elevii s-au arătat deosebit de interesaţi să afle informaţii despre educaţia şi 

integrarea copiilor cu CES din ţările partenere. 

22 octombrie 2014 

A doua zi a fost dedicată vizitării şcolii partenere, asistenţei la ore şi primei reuniuni de 

proiect. 

 Colectivul de cadre didactice şi directorul şcolii ne-au întâmpinat cu entuziasm. Mai întâi 

ne-a fost prezentată şcoala: specificul şcolii, orarul, activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate de partenerii noştri.  

Elevii şcolii, alături de cadrele didactice, ne-au prezentat un program artistic deosebit de 

frumos şi atractiv.  

Asistenţa la ore ne-au permis să ne familiarizăm cu metodele de predare ale prietenilor 

noştrii şi să realizăm un schimb de bune practici eficient. 
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  Apoi, au avut loc prima parte a reuniunii de proiect în cadrul căreia fiecare şcoală 

parteneră a prezentat activităţile desfăşurate în cadrul modulului: „Sărbători specifice” şi 

obiectele realizate din materiale reciclabile. 

21 octombrie 2014 

Următoarea zi a debutat cu întâlnirea avută cu primarul oraşului Caltagirone şi cu 

reprezentantul pe probleme de educaţie şi învăţământ al Consiliului Local.Această întâlnire ne-a 

oferit oportunitatea de afla informaţii despre sistemul de învăţământ din Italia, prioritaţile acestui 

stat în ceea ce priveşte educaţia şi rolul pe care îl are comunitatea locală în viaţa şcolară. 

 În partea a doua a zilei a avut loc o nouă şedintă de lucru în cadrul căreia s-au stabilit 

activităţile ce vor avea loc până la o nouă reuniune de proiect. Astfel, s-a discutat despre: 

continuarea întâlnirilor dintre elevi pe skype, modulul „Teatru” şi articolele ce vor fi publicate pe 

site-ul proiectului până în ianuarie 2015. 

22 octombrie 2015 

      Cea de-a patra zi a fost dedicată gătirii de bucate tradiţionale ţării gazdă şi asistenţelor 

la ore. 

24 octombrie 2014 

Ultima zi a fost dedicată activităţilor de teambuiding.  
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Mobilitate –Tervel, Bulgaria                                               20-24 ianuarie 2015 

20 ianuarie 2015 

Gazdele noatre ne-au înâmpinat cu bucurie şi entuziasm, încă de la intrarea în grădiniţă. 

Ne-au prezentat insitituţia, copii şi am purtat o discuţie pe tema sitemului de învăţământ din 

Bulgaria, cu accent pe specificul grădiniţei: curriculum, activităţi desfăşurate, numărul de copii, 

tipul de copii cu care lucrează etc. 
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Seara s-a încheiat cu o vizită la Căminul pentru persoane vârsnice cu care grădiniţa are o 

colaborarea strânsă. Astfel, săptămânal copiii petrec 2 ore în acest centru desfăşurând activităţi 

de manualitate (obiecte din materiale reciclabile, grădinărit) sau bătrânii le citesc poveşti 

copiilor. Din discuţiile cu cei din centru şi cu dascălii grădiniţei a reieşit faptul că acest 

parteneriat este benefic pentru ambele instituţii 

21 ianuarie 2015 

Ziua a debutat cu cu vizitatea şcolii cu clasele I-XII „Jordan Juvkov”, instituţie unde o 

parte din foştii preşcolari ai grădiniţei îşi continuă studiile. Întâlnirea cu cadrele didactice ale 

acestei instituţii ne-a permis să ne familiarizăm mai bine cu sistemul de învăţământ din Bulgaria: 

curriculum, orar, activităţi curriculare şi extracurriculare etc. 

Reveniţi la grădiniţa parteneră, am asistat la câteva activităţi şi la un frumos program 

artistic (dansuri tradiţionale bulgare) prezentat de elevi.  

Ziua a continuat cu o şedintă de lucru în cadrul căreia s-a analizat stadiul modului 

„Sărbători naţionale” şi evaluarea de progres a întâlnirilor pe Skype.  

În prima parte a şedintei fiecare partener a prezentat secvenţe din activităţile desfăşurate 

în şcolile lor legate de „Sărbători naţionale”- cum s-au documentat elevii cu privire la sărbătorile 

specifice, ce obiecte reprezentative pentru aceste evenimente au realizat etc. S-a stabilit ca până 

la următoarea reuniune, fiecare partener să prezinte elevilor sărbătorile specifice celorlaţi şi să 

realizele un obiect specific partenerilor. Cu obiectele realizate se va face o expoziţie în fiecare 

şcoală. 

Partea a doua a şedintei a fost dedicată evaluăii conversaţiilor pe Skype. S-au purtat 

discuţii despre numarul elevilor implicaţi, conţinutul discuţiilor, numărul de întâlniri efectuate 

până în prezent, propuneri pentru activităţi viitoare. 

22 ianuarie 2015 

În prima parte a zilei d-nul viceprimar a avut amabilitatea să ne primească în vizită. 

Discuţiile purtate cu domnia sa şi cu responsabilul pe domeniul învăţământ-cultură s-au axat pe  

importanţa proiectului nostru pentru oraşul Tervel (este primul proiect de acest tip derulat în 

oraş), modul în care comunitatea locală se implică în viaţa şcolară, oportunităţile oferite elevilor 

după terminarea studiilor, sprijinul acordat copiilor proveniţi din medii defavorizate sau copiilor 

cu CES şi familiilor acestora. 

Cea de-a doua parte a zile a fost dedicată unei noi şedinţe de lucru în cadrul căreia s-a 

discutat despre modulul „Teatru” şi reorganizarea website-ului proiectului.  

Privitor la secţiunea „Teatru” din discuţiile purtate a reieşit că toti partenerii şi-au ales 

tipul de spectacol ce vor să-l prezinte, au realizat decorurile, iar repetiţiile sunt în fază avansată. 

Am decis ca spectacolul să fie prezentat atât comunităţii noastre şcolare, cât şi în două şcoli cu 

care avem parteneriat. 

 Partea a doua a şedintei a fost dedicată analizei website-ului: deoarece directorul „do it 

yourself” al website-ului nostru http://www.sosw-comenius.pl conţine foarte multe articole 

publicate s-a decis reorganizarea acesteuia. 

23 ianuarie 2015 

Dimneaţa am asitat la câteva activităti desfăsurate în grădiniţă, apoi am prticipta la un 

workshop în cadrul căruia copii ajutaţi de cadrele didactice ne-au gătit două salate tradiţionale 

bulgare. 
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După masa a fost dedicată evaluării reuniunii de proiect. Concluzia generală a fost aceea 

că întâlnirea şi-a atins obiectivele, vizita fiind utilă pentru toţi participanţii. 

24 ianuarie 2015 

Ultima zi a reuniunii a fost dedicată activităţilor de teambuilding. 

Presa locală a mediatizat reuniunea noastră de proiect. 

 

   

      

              
 

 

Mobilitate –Sieradz, Polonia                                                 17-20 martie 2015 

17 martie 2015 

Gazdele noastre ne-au înâmpinat cu bucurie şi entuziasm, încă de la intrarea în şcoală. 

Ne-au prezentat insitituţia, copiii şi am purtat o discuţie pe tema sitemului de învăţământ din 

Polonia, cu accent pe specificul şcolii speciale: curriculum, activităţi desfăşurate, numărul de 

copii, tipurile de deficienţă ale copiilor cu care lucrează etc. 

În partea a doua a zilei am participat la un interesant workshop de teatru necovenţional 

alături de un grup de elevi din şcoala parteneră şi din şcolile din oraş. Recuzita a fost realizată  
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din materiale reciclabile iar subiectele abordate în cadrul workshopului s-au axat pe prevenţia 

consumului de droguri, toleranţă şi egalitatea de şanse. 

18 martie 2015 

Ziua a debutat cu vizitatea primăriei din Sieradz unde ne-am întâlnit cu viceprimarul 

oraşului şi cu reprezentantul pe probleme de educaţie şi învăţământ al Consiliului Local. Această  

întâlnire ne-a oferit oportunitatea de afla informaţii despre sistemul de învăţământ din Polonia, 

prioritaţile acestui stat în ceea ce priveşte educaţia, cu precădere educarea copiilor cu CES,  rolul 

pe care îl are comunitatea locală în viaţa şcolară şi importanţei pe care o acordă municipalitatea 

reducerii, reciclării şi refolosirii resurselor naturale. În încheierea vizitei, un  grup de elevi ne-au 

prezentat un scurt program artistic care a cuprins câteva dansuri tradiţionale din zona Sieradz. 

Reveniţi la şcoală, am asistat la un workshop în cadrul căruia am gătit o supă tradiţională 

poloneză împreună cu elevii şcolii.  

Ziua a continuat cu o şedintă de lucru în cadrul căreia fiecare partener a prezentat un Ppt 

care ilustra modul în care s-a finalizat activitatea „Sărbători tradiţionale în ţările partenere”.  

După o scurtă pauză şedinţa de lucru a continuat cu stabilirea modului de finalizare a 

activităţii „Teatru” şi cu discutarea conţinutului ghidului culinar. 

19 martie 2015 

În prima parte a zilei a fost dedicată asistenţelor la clasă. Astfel am asitat la activităţi 

inetresante şi atractive desfăşurate în: grădiniţă, cabinetul de psihodiagnoză (biofeedback), clase 

pentru nevăzători şi activităţi de abilitare manuală. Asistarea la activităţi ne-a oferit oportunitatea 

de a face un schimb de bune parctici eficeint. 

Apoi gazdele noastre ne-au oferit şansa de a sărbători împreunăcu ei venirea primăverii 

prin asitarea la spectacolul „Welcome spring” care a cuprins cântece, dans şi teatru. 

Cea de-a doua parte a zile a fost dedicată unei noi şedinţe de lucru în cadrul căreia s-a 

discutat despre: organizarea în fiecare şcoală a uni eveniment care să marcheze încheierea 

parteneriatului, pregătirea raportului final şi planul întâlnirii din Portugalia. 

20 martie 2015 

Ultima zi a reuniunii a fost dedicată activităţilor de teambuilding 

Presa locală a mediatizat reuniunea noastră de proiect. 
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Mobilitate -Porto, Portugalia                                                11-15 mai 2015 

11 mai 2015 

Partenerul noştru din Porto este format din 9 şcoli (şcoli primare, gimnaziale şi un liceu). 

Deşi sunt şcoli normale acestea au şi clase pentru copii cu deficienţe de auz. 

Gazdele noastre ne-au prezentat două dintre institutiile lor şi a avut loc un interesenat 

workshop împeună cu copiii cu deficienţe de auz. 

12 mai 2013 

Ziua a debutat cu o întălnire cu cadrele didactice. Discuţile cu acestea au vizat sistemul 

de învăţământ din Portugalia.  

Apoi a avut loc o primă şedinţă de lucru în cadrul căreia s-au evaluat modul de 

desfăşurare a modului “teatru” în fiecare şcoală parteneră şi s-a analizat critic site-ul proiectului 

propunându-se soluţii pentru îmbunătătire. 

13 mai 2015 

Asitenţele la ore efecutate în cea de-a treia zi ne-au oferit şansa să ne familiarizăm mai 

bine cu sitemul de învăţământ din Portugalia şi să realizăm un schimb de bune practici eficient. 

Am asitat la activităti didactice interesante, frumoase, interactive. 
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În partea a doua a zilei am avut o nouă şedinţă de lucru care s-a axat pe evaluarea 

mobilităţilor desfăsurate în proiect, prezentarea ghidului culinar “Tasty food for every budget” 

(broşura şi CD-ul a fost realizate de către echipa de proiect a şcolii noastre) şi stabilirea sarcinilor 

care revin fiecărui partener în postarea materialelor în baza EST. 

14 mai 2015 

În prima parte a zilei a avut loc ultima şedinţă de proiect în cadrul căreia s-a stabilit cum 

se va desfăşura diseminarea finală a parteneriatului: fiecare partener va organiza un eveniment în 

cadrul căruia se vor prezenta activitătile desfăşurate şi se va găti câte un aliment specific fiecărui 

ţări; s-a evaluat reuiniunea din Porto şi ne-au fost prezentate câteva bucate specifice zonei. 

După masa am avut onoarea de a fi oaspeţii autoritătilor locale. Această întâlnire ne-a 

oferit oportunitatea de afla informaţii despre prioritaţile staului portughez în ceea ce priveşte 

educaţia, rolul pe care îl are comunitatea locală în viaţa şcolară şi importanţei pe care o acordă 

municipalitatea reducerii, reciclării şi refolosirii resurselor naturale. 

15 mai 2015 

Ultima zi a reuniunii a fost dedicată activităţilor de teambuilding. 

    

   

   
 

 

Coordonator proiect, 

Carolina Stanciu 
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