Prima reuniune transnațională de lucru a cadrelor didactice
în cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2 2015-1-IT02-KA201-015458:
Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time
S.M.I.L.E.
Crema, Italia – 13-15 ianuarie 2016

Pe scurt despre proiectul SMILE:
PARTENERI
• IIS P. SRAFFA Crema – Italia - coordonator
• LICEUL TEHNOLOGIC PETROL Moreni – România
• ATISALANI ANADOLU LISESI Istanbul – Turcia
• BAUSKAS VALSTS GIMNAZIJA Bauska – Letonia
• VI LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. KROLA ZYGMUNTA AUGUSTA W
BIALYMSTOKU Bialstok – Polonia
• CONVITTO NAZIONALE DOMENICO CIRILLO-SCUOLE ANNESSE, Bari Italia
• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – Italia
Scopul proiectului
• Prevenirea abandonului școlar;
• Achiziționarea de către elevi a unor competente care sa le permită progresul și integrarea
socială
Obiective
• Sprijinirea școlilor partenere in prevenirea abandonului școlar si a părăsirii timpurii a
scolii
• Dezvoltarea competentelor de baza si transversale prin intermediul unor metode
inovatoare
• Promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor
Activități
Sportive
 Turnee cu sporturi tradiționale și locale
 Interviuri cu foști sportivi locali
 Ștafeta anti-dopping
 Promovarea unui stil de viață sănătos și echilibrat
Metode inovative de predare
 Metode de învățare activă, centrate pe elev
 Activități de documentare
Utilizarea noilor tehnologii
Activități comune cu Centrele EUROPE DIRECT
Activități de consiliere psihologică

Participanți
La prima reuniune de proiect destinată stabilirii unor detalii referitoare la derularea in condiții
optime a proiectului au participat câte trei cadre didactice din partea fiecărei instituții partenere.

Tematica reuniunii transnaționale din Crema
Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii au fost corelate cu:
- stabilirea activităților relevante ale proiectului, atât cele derulate în fiecare școală parteneră, cât
și cele din cadrul reuniunilor de proiect cu elevi și profesori;
- structura website-lui proiectului;
- rezultatele și produsele finale ale proiectului;
- strategiile de evaluare și diseminare ale proiectului.

Activitățile de proiect derulate pe parcursul reuniunii de lucru
Miercuri 13 ianuarie
Întâlnirea a debutat cu prezentarea participanților și cunoașterea școlii gazdă. Elevii din Crema
le-au prezentat oaspeților aspecte din activitățile specifice școlii lor, orașul cu tradițiile și
obiectivele culturale deosebite, precum și provincia Lombardia, regiune din care face parte orașul
gazdă.
Un moment important pentru proiectul nostru a fost
întâlnirea cu primarul Cremei, Stefania Bonaldi, o
doamna cu adevărat dedicată comunității, cu mare
dorință și expertiză în soluționarea problemelor
educației tinerilor din orașul pe care îl gestionează.
Ne-a vorbit despre istoria veche a Cremei, a
continuat în mod firesc cu implicarea administrației
locale în viața școlilor, importanța sportului pentru
sănătatea comunității și ne-a descris modalitățile prin care cetățenii sunt motivați să adopte un stil
de viață sănătos. Cu mândrie d-na Primar ne-a comunicat faptul că orașul Crema este ”Orașul
European al sportului 2016”, motiv pentru care ne-a adresat invitația ca prin proiectul nostru să
ne alăturăm acțiunilor dedicate acestui important eveniment.
După acest revigorant eveniment cadrele didactice s-au întors la lucru: au discutat și repartizat
sarcinile și responsabilitățile fiecărui partener, au analizat latura administrativ-financiară și
managerială a proiectului, stabilind aspecte și direcții comune de acțiune.
Totodată, cadrele didactice au trecut în revistă, în mod cronologic, principalele activități care vor
asigura realizarea tuturor obiectivelor proiectului.

Joi, 14 ianuarie
Activitățile au început dis de dimineață la
Universitatea din Milano. Aici, profesorii de la
Departamentul IT, membrii în echipa de proiect,
ne-au împărtăşit din experienţa lor pentru ca site-ul
proiectului, administrat de către România, să fie cât
mai util şi mai atractiv, atât pentru parteneri cât şi
pentru public; un alt subiect dezbătut de către
parteneri a fost acela referitor la vizibilitatea
produselor media pe site-ul proiectului.
Au fost apoi discutate principiile şi modalităţile de
integrare în curriculum a proiectului prin intermediul
conceptului CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Toţi participanţi şi-au expus punctele de
vedere cu privire la adaptarea în fiecare şcoală a
conţinuturilor învăţării, conexe proiectului, în
activitatea didactică şi extrașcolară.
Proiectul eTwinning, „Crossing Borders”, asociat proiectului SMILE a constituit un alt capitol al
discuţiilor dintre partenerii prezenţi la reuniune. Colegii de la Universitate ne-au dat câteva
indicaţii asupra modului de utilizare eficientă a platformei şi a posibilităţilor de a împărtăşi
celorlalţi aspecte cât mai inedite din activităţile derulate în fiecare şcoală.
O parte importantă a proiectului nostru vizează activitatea de cercetare şi evaluare a impactului
proiectului asupra elevilor. Astfel, fiecare şcoală dar şi coordonatorul, prin rapoarte periodice,
ştie cum se raportează elevii la activităţile din proiect, la conținuturile studiate şi la utilitatea celor
învăţate
.
Şi aici, colegii de la Universitatea din Milano ne-au ajutat să înţelegem mai bine care este
finalitatea acestor statistici, rolul lor în implementarea unor acțiuni corective.
Vineri, 15 ianuarie
Ultima zi a reuniunii a fost destinată stabilirii detaliilor pentru mobilităţile transnaţionale cu elevi
şi profesori din Bari, Bialystok, Istanbul, Crema, Moreni, Bauska, precum şi pentru mobilităţile
transnaţionale
ale
profesorilor din Crema
(după primul an de
proiect)
şi
Moreni
(înaintea finalizării
proiectului). De asemenea,
au fost detaliate
principalele
activităţi
comune care vor fi
desfășurate în fiecare
şcoală, in vederea
pregătirii reuniunilor de
proiect
şi
a
produselor finale.
În plus, s-a insistat
foarte
mult
asupra
activităţilor sportive
individuale, în perechi sau
în echipă care pot fi organizate în fiecare şcoală parteneră şi care constituie repere ale atingerii
scopului şi a obiectivelor de bază ale proiectului.

Activităţi culturale
Având în vederea perioada destul de scurtă şi de încărcată a reuniunii de lucru, timpul alocat
activităţilor culturale a fost limitat. Totuşi, în puținele ore rămase libere am reușit să descoperim
o parte din obiectivele istorice şi turistice ale
Cremei, şi ceea ce a însemnat foarte mult pentru
mulţi dintre participanţi, am trăit câteva momente
de neuitat în Milano, un oraş european unic prin
multe domenii ale vieţii economice şi socioculturale: muzică, artă, modă etc.

Impresii…
Participând la această primă reuniune mi-am dat seama că modul de
abordare a parteneriatului Erasmus+ este diferit faţă de parteneriatele
Comenius, la care am participat până nu demult.
Personal, mi s-a părut că implicarea tuturor participanților, elevi şi
profesori este mult mai profundă, mult mai bine ancorată în activităţile
didactice, cu un grad mai mare de motivare a elevilor pentru a fi mai
aproape de viaţa şcolii.
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