Proiect Erasmus+, ART AND EMOTIONS
Breathe and Keep Calm

În perioada 3-7 aprilie 2017, s-a desfăşurat la Wroclaw, cursul de formare continuă
pentru profesori intitulat „Artă şi emoţie” la care au participat 2 profesori de la Şcoala
Gimnaziala Nr. 5 Piatra Neamţ în cadrul proiectului

de mobilitate şcolară, Erasmus+,

Programe, număr de referinţă: 2016-1-ESO1-KA219-025128.
Activitatea de observare la care am participat în cadrul proiectului a avut un impact
semnificativ asupra dezvoltării profesionale și personale. Mi s-a oferit șansa de a lua contact
cu sistemul de educație polonez, de a cunoaște oameni implicați în procesul educativ din
aceată țară: directori, profesori, reprezentanți ai comunității locale.
Activitatea zilnica a fost stabilită de instituţia gazdă – Szkola Podstawowa Nr. 90, în
concordanță cu necesitățile noastre de formare și implicit ale școlii noastre, cuprinzând
asistenţe la cursuri, observarea directă a organizării şi funcţionării acestei şcoli.
Prima vizită a fost în şcoală. De remarcat, baza materială a școlii, săli de curs şi
laboratoare de ultimă generaţie, bibliotecă şi sală de lectură foarte bine dotate, săli de sport și
terenuri amenajate corespunzător sporturilor practicate de elevi, sală specifică activităților
artistice – teatru, muzică, sală de festivități, săli de pregătire suplimentară a elevilor,
cabinetele destinate cadrelor didactice organizate pentru fiecare disciplină sau pentru fiecare
arie curriculară, cantină. Totodată, s-au purtat discuții asupra modului de organizare și
funcționare a învățământului polonez. Astfel, remarcăm diferențe față de învățământul
românesc în următoarele direcții: organizarea claselor (cel mult 22 de elevi), lucru pe grupe de
câte 10 elevi la anumite discipline, a timpului de instruire, în managementul curriculumului,
planificarea perfecționării cadrelor didactice, titularizarea cadrelor didactice .
Accesul elevilor în școală se face pe bază de card, prânzul se serveşte la cantina scolii.
Elevii cu nevoi speciale sunt integrați în învățământul de masă, dar în aceste cazuri există
profesor de sprijin.
Asistențele la orele de predare s-au desfășurat în Szkola Podstawowa Nr. 90. ART
AND EMOTIONS este un proiect implementat de şcoala gazda începând din 2016, in care
învăţători, profesori de geografie, ştiinţele naturii, engleza şi informatică s-au implicat cu
scopul de a preda conţinuturile disciplinelor respective prin intermediul limbii engleze.
Predarea se bazează pe strânsa cooperare dintre profesorul uneia dintre materii şi cel de limba
engleza, în general, fiind amândoi prezenţi în clasa pentru a susţine ora de curs. Pentru

implementarea proiectului s-au desfășurat activități în care emoţiile au ocupat primul loc.
Pornind de la determinarea acestora prin artă - desen, muzică, kinetoterapie, dans, emoţiile au
fost descoperite treptat. Un deosebit accent s-a pus pe modalităţile de reprimare a furiei, de
evitare a conflictelor şi de soluţionarea acestora în mod paşnic.
Ca urmare a derulării acestui proiect s-au enumerat câteva avantaje: atenţia sporită din
partea elevilor, se implică mult mai activ, folosirea limbii engleze în diferite contexte, se
consolidează colaborarea dintre profesorii de diferite materii.
Implicarea comunităţii locale din Wroclaw în evalurea și coordonarea școlilor ne-a fost
prezentată de viceprimarul orașului şi consilieri a acestuia.
Prin participrea la mobilitate consider că mi-am îmbogățit competențele și abilitățile
profesionale privind cultura educațională și managerială, experiența lingvistică și
interculturală. Acestea vor conduce la îmbunătățirea abilităților de transfer a tehnicilor,
exemplelor de bune practici și de adaptare a acestora la procesul instructiv educativ din școala
noastră în scopul creșterii motivației și îmbunătățirii rezultatelor școlare.
Prof. pt înv. primar, Leahu Mariana

