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PENTRU PRIMA DATĂ, ȘCOALĂ GAZDĂ ÎNTR-UN PROIECT ERASMUS+ 
 

Dacă în luna septembrie a acestui an școlar,  cinci elevi și două cadre didactice din 

școală au participat la mobilitatea transnațională din Polonia în cadrul proiectului de 

parteneriat strategic  ,,I learn, you learn but together we double learn” - 2017-1-ES01-KA219-

038005_4, finanțat prin Programul Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, iată că a sosit 

timpul,  în perioada 6-10 mai, ca și Școala Gimnazială Nr. 12  să organizeze la Tulcea a treia 

activitate a proiectului, devenind  gazdă  pentru 22 de elevi și 12 cadre didactice din Spania, 

Turcia, Polonia și Grecia. 

Echipa de proiect, compusă din profesorii: Cerșemba Elena, Rusu Otilia, Mihalcea 

Nina, Bracăcel Nicoleta, Rusu Felicia Mihaela și Batiste Jenica, în colaborare cu profesorii 

din școală care au implementat 

învățarea prin cooperare la 

învățământul primar și 

gimnazial, și familiile care au 

găzduit copiii, au avut  pentru 

prima dată această experiență, 

care în final s-a dovedit o 

reușită.  

Partenerii au fost 

întâmpinați cu pâine și sare, au vizitat sălile de clasă, cabinetul de informatică și au fost 

impresionați de numărul mare de cărți din bibliotecă. Au socializat și-au transmis mesaje 

prietenoase și au experimentat ciocnitul ouălor roșii.  

În cea de-a doua parte a 

zilei au explorat și observat 

diversitatea florilor din sera 

didactică a școlii, unde au fost 

implicați într-o activitate 

specifică inteligenței naturaliste 

astfel că fiecare echipă parteneră 

din proiect a primit câte un ,, 

pui” de copac pe care l-a plantat în grădina Școlii Gimnaziale nr. 12, ca simbol al trăiniciei 

prieteniei noastre. 
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Timp de o săptămână agenda a cuprins activități multiple, diverse și interesante avînd 

ca obiectiv principal utilizarea inteligenţelor multiple şi a muncii în echipă ca mod de 

incluziune a elevilor.  

Activitățile s-au desfășurat 

pe mai multe componente. Cadrele 

didactice au asistat la lecții, au 

purtat discuții cu elevii și 

profesorii de la clasele primare și 

gimnaziale, împărtășind din 

experiența implementării învățării 

prin cooperare, conform 

calendarului transnațional. Timp 

de patru zile, au fost susținute 

workshop-urile pe temele: ,,Cum 

să implici toți elevi la oră”, ,,Munca bazată pe cooperare în grupuri”, ,,Întrajutorarea” și 

,,Motivarea și menținerea atenției elevilor”, iar în cadrul întâlnirilor fiecare echipă a prezentat 

materialele rezultate în urma desfășurării activităților propuse în aplicație, precum: Cartea 

jocurilor tradiționale, Ziua Olimpică, Toleranță și respect.  

Elevii au făcut cunoștință cu 

tradițiile, istoria și cultura locală prin 

participarea la programul artistic 

”Dobrogea, tărâm al multiculturalității”, 

prin vizitarea muzeelor, obiectivelor 

religioase, istorice și turistice din oraș, 

dar și prin intermediul scriitorului 

tulcean, Nicolae Ariton.  

Expoziția de artă plastică ,,Delta 

Dunării, poartă spre Europa” și activitățile pe grupe pentru cele opt tipuri de inteligențe 

multiple desfășurate la Acvariu, au demonstrat că acest proiect a unit un  număr mare de elevi 

și cadre didactice din școală, iar elevii selectați au dovedit încă o dată bune competențe de 

comunicare în limba engleză.. 

Întrucât școlii noastre i-a revenit responsabilitatea organizării și desfășurării de 

activități care contribuie la dezvoltarea inteligențelor naturalistă și corporal kinestezică, elevii 
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au avut ocazia să viziteze Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, să primească 

informații despre biodiversitatea din Delta Dunării, dar și să descopere pe viu frumusețea 

inegalabilă a peisajelor și păsărilor într-o excursie cu vaporașul pe canale. 

Elevii au fost antrenați și în 

jocurile sportive, desfășurate sub 

genericul ”Cupa Deltei Dunării”, 

momente care au îmbinat 

cooperarea și competiția, spiritul 

de echipă, spiritul combativ, dar și 

fair play-ul. Trofeele și medaliile 

primite au fost o recompensă 

binemeritată, pentru toți și i-au 

transformat în campioni pentru o 

zi.  

Într-un decor de baloane și fotografii s-a desfășurat ,,Carnavalul meseriilor și 

profesiilor”, ocazie cu care elevii școlii au exprimat în limba engleză meseria preferată și au 

simulat acțiunile specifice. Micii actori din clasa a III-a A  au interpretat piesa ,,Domnul Goe” 

și s-au bucurat de  admirația publicului. 

Activitățile desfășurate au contribuit la dezvoltarea unui spirit de respect față de 

valorile europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural. 

Reușita activităților proiectului 

s-a datorat efortului membrilor echipei 

și colaborărilor instituționale de la 

nivelul comunității locale și județene: 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 

”Gavrilă Simion” Tulcea, Institutul 

Național de Cercetare - Dezvoltare 

Delta Dunării, Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Tulcea, Casa 

Corpului Didactic Tulcea, Uniunea 

Ucrainenilor din România,  Filiala Tulcea și Școala Gimnazială Sarichioi. Activitățile 

desfășurate în aceste instituții sau cu sprjinul reprezentanților lor, au constituit puncte de 
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interes pentru partenerii străini, au adus un plus de  calitate proiectului și au contribuit la 

creșterea imaginii școlii. 

Impresiile frumoase despre orașul Tulcea, excursia din Delta Dunării, activitățile 

desfășurate și nu în ultimul rând mulțumirile aduse familiilor gazdă, au fost împărtășite în 

scris de toți copiii și profesorii. Asfel am obținut un poster uriaș ce reprezintă un feedback 

valoros care ne motivează să continuăm cu alte proiecte inovative. 

,,ACEST MATERIAL A FOST FINANŢAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE, 

REFLECTĂ NUMAI PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI, IAR COMISIA NU ESTE 

RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALA UTILIZARE A INFORMAŢIILOR PE CARE  

LE CONŢINE.“ 

 

Coordonator proiect, JENICA BATISTE 

      Școala Gimnazială Nr. 12 Tulcea  

 
 


