
Activitățile de învățare/predare/formare continuă la Vilnius, Lituania 

O delegaţie a Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoșani a participat la o 

mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ 2017-1-RO01-KA219-037417: ”RAINBOW - Right 

Attitude IN Building Our World”, proiect finanțat de Comisia Europeană  prin programul 

Erasmus, Acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice, Proiecte pentru susținerea de bune practici, în 

perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019. 

Obiectivul general al proiectului este, după cum bine știți, asigurarea dreptului la 

educație de calitate pentru toți copiii din școlile partenere, inclusiv cele dezavantajate, printr-un 

curriculum atrăgător și inovatoare precum și realizarea de strategii care îmbină metodele 

formale și non-formale, aplicate de o echipă bine pregătită de profesori, într-un mediu 

educațional nediscriminatoriu, care le permite elevilor să-și dezvolte propriile domenii sociale, 

civile, abilități interculturale și încurajează o deschidere deschisă la nivel european și 

internațional 

Mobilitatea a avut drept scop desfășurarea de activități de învățare/predare/formare și a 

avut ca obiective: 

- proiectarea temelor "Focul" și ”Aerul” pe cluburi: Literatură, traducere și creație literă, 

Mși științe, Creație artistică, Tradiții, Turism, Istorie – Geografie, Fotografie și Film; 

- schimburi de experienţă şi bunepractici pe tematicile proiectului, pe management, 

incluziune socială; 

- schimburi culturale, înţelegerea istoriei locale; 

- întâlnire cu autorităţi locale responsabile în educaţie. 

 

            Special pentru reuniunea din 10-17 martie 2019 de la Vilnius, Lituania, s-au pregătit 

prezentarea activităților: ”Experimente cu foc”, ”Experimente cu aer” ”Incluziunea socială în 

viața mea”. Aceste activiăți au fost prezentate de către elevii: Teodora Palade – clasa XII-B, 

Adelina –Maria Buliga – clasa X-A și Alexandru Gheorghiță clasa XI-C.  

Cadrele didactice participante la reuniune: Cătălina Melniciuc (prof. engleză), Dana 

Simion (prof. învățământ primar), Vatavu Roxana (Director adjunct), Olivia Gornea (prof. 

chimie, consilier educativ) Vatavu Adriana (coordinator proiect RAINBOW), au participat la 

sesiuni de formare care vizează activități nonformale. Doamna Dana Simion a coordonat 

activitățile de învățare ale profesorilor, având ca temă ”Proiectarea activităților nonformale” și 

”Metoda FRISCO”. 

În cadrul reuniunii de proiect din Lituania s-a desfășurat pe data de 15 martie, Conferința 

cu titlul “Nonformal Teaching Methods”, la care au participat cu lucrări din activitatea 

didactică un număr de 21 de profesori de la școlile partenere: 

1.IES Bezmiliana, din Malaga, Spania 

2. Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi”, Cittanova, Calabria, Italia 

3. Vilnius Santariskes Consulting Teaching Center, Vilnius, Lituania 

4. SOU Dobri Daskalov, Kavadarci, Macedonia 

5. Kahramanmaras Sosyal Bilimler lisesi, Onikisubat, Turcia 

6. High School Of Economics And Finance "Vasil Levski", Dobrich, Bulgaria 



7. Pedagogical High School ”Nicolae Iorga” Botoșani, România // școală coordonatoare. 

 

Elevii și profesorii au avut prilejul de a lua parte la ateliere de lucru unde au interactionat 

cu profesori, medici, ziariști, parlamentari, care le-au îmbogățit paleta de cunoștințe despre 

istoria, cultura, stilurile arhitecturale, gastronomie și viața civică a poporului lituanian.  

 

Alte activități la care au luat parte elevii si cadrele didactice și care contribuie la atingerea 

obiectivelor proiectului au fost: 

- participarea la discursurile și parada prilejuită de Ziua Restaurării Independenței în 

Lituania 

- workshop la Centrul de Eucație Civilă  

- masa rotunda pe tema sistemului de învățământ lituanian, integrarea IT în educație, 

provocări în învățământul modern cu participarea Lithuanian MP, Education 

Committee Chairman deputy 

- interacționare cu obiceiurile, tradițiile, cultura și viața socio-economică a poporului 

lituanian 

 

Experienţele trăite au fost unice pentru toți participanții.  


