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Număr de mobilităţi pentru România: 12 pentru elevi, 12 pentru profesori 

    Cunoaşterea istoriei UE, cunoaşterea istoriei proprii şi comune europene, conştientizarea valorilor 

istorice şi culturale, a valorilor de patrimoniu UNESCO naţionale si europene ne ajută să analizăm 

trecutul, să înţelegem prezentul şi să gestionăm  eficient problemele sociale, culturale şi de identitate cu 

care se confruntă societatea actuală,  pentru a ne construi un viitor mai bun. În acelaşi timp, cunoaşterea 

istoriei actuale  ajută elevii să înteleagă mai bine Brexitul din Anglia,  criza refugiaţilor din ultimii ani, 

cauzele şi consecintele acestora asupra UE,  impactul asupra societaţii de astăzi, să le  dezvolte toleranţa 

şi respectul pentru drepturile omului, să le sporească dorinţa  de a elimina rasismul şi xenophobia.  

    În acest context, proiectul îşi propune să dezvolte  interesul elevilor pentru istorie, artă şi cultură din 

perspectiva trecut-prezent- viitor, pentru a fi capabili să gestioneze problemele societăţii viitoare şi  

pentru a conştientiza apartenenţa lor la spaţiul comun European  fără discriminare, rasism şi xenofobie, 

prin intermediul metodelor de lucru formale şi non-formale  (metode de gândire critică şi activ 

participative) dobândite de către profesori prin împărtăşirea, confruntarea şi  schimb  de idei şi  practici 

specifice de lucru cu elevii. 

 



Obiective: 

1.     Stimularea interesului a 150 de elevi pentru cunoaşterea istoriei, artei şi a culturii naţionale precum 

şi a culturii comune europene 

2.     Sensibilizarea şi motivarea a 150 de elevi pentru cunoaşterea, respectarea şi protejarea 

patrimoniului UNESCO la nivel European, prin plasarea centrală  a elementelor acestuia în diverse 

contexte transdisciplinare 

3.     Dezvoltarea capacităţii  a 40 de  profesori din cele şase şcoli pentru conceperea unor activități 

didactice atractive, prin utilizarea  şi integrarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare,  atât a 

istoriei cât şi a altor discipline. 

4. Creşterea calităţii educaţiei la nivelul celor şase şcoli prin integrarea eficientă în context 

transdisciplinar a elementelor de educație formala, non-formală si informală în vederea prevenirii 

părăsirii de timpuriu a şcolii. 

 

 

Metodologia de implementare a proiectului 

          Plecând de la importanta desfăsurării lectiilor sau a altor activităţi, prin metode activ-participative, 

având în vedere faptul că tânărul se formeazã ca om al societătii viitoare prin cunoaşterea şi valorificarea 

trecutului, cadrele didactice îşi vor dezvolta competenţele de lucru  cu metodele de dezvoltare a gândirii 

critice, a creativităţii , în abordarea transcurriculară a istoriei, care va face posibilă cunoasterea şi 

întelegerea mai usoară a actului istoric la nivelul capacitătilor elevului, prin sensibilizarea lui pe diverse 

căi, formale şi non-formale, în cadrul orelor de istorie, dar şi a altor discipline. Pe parcursul activităţilor 

LTT, profesorii vor aprofunda aceste metode prin abordări teoretice şi practice, dar şi prin schimb de 

bune practici, confruntând idei, practici si metode. Profesorii vor contribui prin experienţa dobândită în 

comun, la elaborarea “Culegerii didactice si pedagogice pentru abordare transdisciplinară şi non-

formală a istoriei”. 

         Elevii vor lua parte la activităţi formale şi non- formale, realizate de profesori la diverse discipline 

şi/sau în afara orelor de curs, ca urmare a schimburilor de bune practice. De asemenea,  vor contribui la 

realizarea produselor proiectului: filme documentare, biblioteci virtuale, quiz-uri, expoziţii, parade, 

spectacole umanitare, etc. 

         Activitatea în proiect va fi reglata în cadrul reuniunilor transnationale , dar şi pe parcurs, printr-o 

monitorizare atentă şi permanentă a activităţilor proiectului, precum şi prin evaluari curente în cadrul 

proiectului. 

        Activităţile de diseminare şi valorizare a rezultatelor, vor contribui la extinderea experienţei 

dobandite în acest proiect, către alţi beneficiari, de la nivelul altor şcoli sau la nivelul altor instituţii 

interesate de tematica proiectului. 

 

Activităţi: 

I.Activităţi pentru pregatirea implementării  

II. Activităţi de implementare propriu-zisă 

- Vizite de documentare (Muzee, Biblioteca, Universitate, etc) 



- Realizarea unei prezentari  a istoriei orasului din ultimele doua secole (Power point/Movie Maker/Prezi) 

- Realizarea unui logo in fiecare scoală- concurs de selecţie  (on-line)a logo-ului proiectului 

- Realizarea unor Quiz-uri pe teme istorice 

- Patru  ateliere de lucru pentru profesori: Metode de învăţare activă: brainstorming, metoda proiectului, metoda 

experimentului, metoda mozaicului, metoda investigaţiei, harta conceptuală, Cubul, Sinelg,Turul galeriei, 

Copacul ideilor, Diagrama WENN- EULER, Metoda 6-3-5, Stiu-Vreau sa stiu -Am învatat, Cvintetul 

- Studierea unui pictor , a unui muzician sau a unui scriitor celebru din ultimele doua secole  şi realizarea unui 

albumul virtual cu operele pictorilor studiati , a unui CD cu operele muzicienilor studiaţi şi a unei  broşuri cu 

operele scriitorilor studiaţi 

- Paradă -  moda anilor 1920-1970 cu costume realizate din materiale reciclabile sau cu obiecte vestimentare din 

garderoba părinţilor, bunicilor, străbunicilor ( cu prilejul Zilei Internaţionale a Mediului) 

- Excursii tematice (obiective natural si culturale- UNESCO) şi realizarea unor filme documentare cu locurile 

vizitate 

- Expoziţie de fotografii realizate în ultimul secol 

- Colectarea unor istorii din ultimii 60 de ani împărtăşite de bătrâni 

- Colectie cu informaţii despre cele mai importante descoperiri/invenţii în ultimele două secole 

- Realizarea bibliotecii virtuale cu obiective UNESCO din cele şase ţări 

- Puzzle-uri sau alte jocuri educaţionale, cu obiective UNESCO  

- Expoziţii tematice cu prilejul zilelor naţionale ale celor şase ţări şi realizarea unor activitati simultane în zilele 

naţionale; videoconferinţă pe Skipe 

- Realizarea unei piese de teatru  pe teme istorice sau pe tema crizei refugiatilor 

- Spectacol umanitar – prezentarea piesei pentru strangere si donare de fonduri 

- Lectii de istorie la muzee istorice 

- Vizita la Centrul Europe Direct; activităţi comune cu prilejul zilei Europei 

- Colectarea materialelor pentru Culegerea didactica si pedagogica care va include 60 de activităţi formale şi 60 

de activităţi non-formale 

- Implementarea unor activitati formale si non-formale propuse de alte şcoli 

- Realizarea bibliotecii virtuale care contine mituri/legende, traditii de nunta si botez, traditii de Paste/Craciun 

III.Activitati de monitorizare/evaluare 

IV. Activităţi de diseminare şi valorizare a rezultatelor 

 



Rezultate aşteptate pe parcursul proiectului: 

A) Ale elevilor sprijiniti de profesori 

- Logo-ul proiectului 

- Prezentarea istorică a oraşului din ultimele două secole 

- Quiz-uri pe teme istorice (istorie/TIC) 

- Puzzle-uri/alte jocuri educaţionale cu obiective UNESCO (Geografie/TIC) 

- Piesă de teatru pe teme istorice/criza refugiaţilor (limba nativă/limba engleză) 

- Expoziţii tematice cu prilejul zilelor naţionale ale celor şase ţări 

- Expoziţie de fotografii realizate în ultimul secol 

- Broşura cu istorii din ultimii 60 de ani împartăşite de batrâni 

- Parada  cu moda anilor 1920-1970  

- Doua biblioteci  virtuale -vor contine: 

 mituri/legende, traditii de nunta si botez, tradiţii de Paşte/Crăciun 

 istoria UNESCO obiective regionale/naţionale de patrimoniu cultural/natural/cultural imaterial al 

umanităţii  UNESCO 

- Album virtual cu operele pictorilor studiaţi (TIC) 

- CD cu operele muzicienilor studiaţi (muzica si TIC) 

- Broşura cu operele scriitorilor studiati (limba română) 

- Vizite de documentare ( universitati, Biblioteci,  Centrul Europe Direct, Case de Cultură, Centre locale de 

Cultură, etc) 

- Vizite tematice ( obiective UNESCO, obiective istorice şi culturale) 

- Filme documentare  

- Lecţii de istorie la muzee  

- Padlet-uri cu produsele elevilor in cadrul activitatilor integrate in curriculum 

- Colecţie cu informaţii despre cele mai importante descoperiri/invenţii în ultimele două secole 

- Conferinţa – ISTORIA UE. Drepturile omului  

- Conferinţa- Impactul crizei  refugiaţilor asupra societăţii prezente. Echitate si incluziune  

- Conferinţa – Impactul  asupra societăţii a ieşirii/intrării din/în UE a unor state)  

 



B) Ale profesorilor: 

- Minim10 lecţii integrate in curriculum  ( pentru fiecare ţară) 

- Minim 10 activităţi non-formale cu metode activ participative, de dezvoltare a creativităţiii şi de gândire 

critică 

- Ateliere de lucru pentru specializarea pe metode modern ede predare- învăţare –evaluare (pe plan local 

international) 

- “Culegere didactică şi pedagogică pentru abordarea transdisciplinară şi non-formală a istoriei” - cu cele 60 de 

lecţii integrate în curriculum şi 60 de activităţi non- formale. 

- Site-ul proiectului 

- Jurnalul proiectului 

Ce vor face elevii? 

- Vor lua parte la activităţii integrate in curriculum la diverse discipline sau transdiciplinare pe tema 

proiectului 

- Vor participa la activitaţi non-formale, vizite de documentare, vizite tematice, alte activităţi conform 

calendarului proiectului 

- Vor participa la organizarea şi desfăşurararea activităţilor LTT (Learning/Teaching/Training Activities) 

- Vor pregăti materiale pentru conferinţele din cadul LTT 

- Vor fi implicaţi în realizarea logo-ului, quiz-urilor, bibliotecilor virtuale, expoziţiilor tematice, 

broşurilor, albumelor, colecţiilor pentru CD-uri, puzzle-urilor, materialelor pentru parada vestimentară, 

expoziţii, etc. 

Ce vor face profesorii? 

- Vor utiliza metode moderne de predare /învatare (cu precadere activ participative, de stimulare a 

creativităţii şi gândirii critice) 

- Vor motiva elevii să ia parte la activităţile proiectului şi îi vor sprijini în realizarea unor produse 

- Vor realiza activităţi integrate în curriculum monodisciplinare sau transdisciplinare  

- Vor realiza activităţi non-formale utilizând metode de predare învăţare moderne, activ participative 

- Profesorii participanţi la LTT vor prezenta   metode activ participative cu exemple practice în domeniul 

proiectului 

- Vor contribui la elaborarea  “Culegerii didactice si pedagogice pentru abordare transdisciplinara si non-

formala a istoriei”  

 

 


