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Seminarul de contact a constituit un cadru privilegiat pentru întîlnirea cadrelor didactice din 

şcoli aflate în spaţiul european şi a avut ca scop  iniţierea de proiecte Comenius focalizate pe 

competenţe civice, deoarece tinerii trebuie să achiziţioneze competenţe personale, 

interpersonale şi interculturale pentru a fi capabili să participe în mod efectiv şi constructiv la 

viaţa socială şi să se insereze în mod corespunzător pe piaţa muncii într-o societate care 

devine din ce în ce mai complexă şi diversificată. 

Arii curriculare implicate: 

 programe comunitare; 

 socio-umane – educaţie civică (cetăţenie europeană activă). 

Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul 

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia – în urma participării la acest seminar de 

contact, a discuţiilor avute cu potenţialii parteneri a fost elaborată o propunere de proiect 

reuşită care a obţinut statutul de “aprobat”  în anul 2010.  

Metodele de evaluare şi de diseminare folosite: 

 prezentarea raportului participării la seminar  în cadrul Consiliului profesoral; 

 redactarea raportării către ANPCDEFP (Agenţia Naţională LLP); 

 articol în ziarul local; 

 participarea la seminar a constituit parte  a activităţilor pe care şcoala le realizează în 

scopul căutării/găsirii de parteneri eligibili pentru a dezvolta parteneriate 

educaţionale; 

 a condus la găsirea de parteneri pentru realizarea unui nou proiect de parteneriat 

Comenius; 

 iniţierea pregătirii propunerii de proiect cu elevii şi echipa de proiect; 

 a contribuit la dezvoltarea şi întărirea dimensiunii europene a instituţiei; 



 a sprijinit mai bună poziţionare a şcolii în ierarhia instituţiilor de învăţământ din 

perspectiva dimensiunii europene; 

 participarea la un seminar de contact cu o astfel de tematică a deschis noi perspective 

în sfera tematicii abordabile pentru iniţiere de proiecte educaţionale; 

 a scurtat perioada de timp necesară găsirii pertenerilor precum şi reducerea volumul 

de muncă solicitat de acestă activitate; 

 dialogurile deschise din cadrul seminarului, munca pe echipe, activităţile sociale şi 

culturale desfăşurate în comun au facilitat procesul de compatibilizare a partenerilor, 

eliminând multe dintre neajunsurile pe care activitatea de găsire de parteneri le ridică 

în cazul întâlnirilor virtuale (pe Internet). 

Propunerea de proiect redactată în parteneriat cu cadrele didactice întâlnite la acest seminar 

de contact a fost aprobată la următorul termen de depunere de proiecte Comenius şi se află în 

al doilea an de derulare.  

 

Participant: prof. dr. Carmen CHIRA 
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DEZVOLTĂ PROIECTE CU ITALIENII  

 

ORADEA - Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” va derula în perioada următoare un proiect 

Comenius cu o şcoală din Italia. 

Profesoara Carmen Chira de la Liceul Teoretic „Aurel 

Lazăr” din Oradea a participat zilele trecute în Italia, la 

Napoli, la un seminar de contact intitulat „Civic 

Competences for an Active Citizenship” Vico Equense. 

 

Proiecte educaţionale 

 

„Seminariile de contact sunt întâlniri transnaţionale, organizate de Agenţiile Naţionale 

Lifelong Learning Programme cu scopul de a facilita găsirea unor parteneri pentru iniţierea 

de viitoare proiecte educaţionale europene finanţate de Comisia Europeană. Seminariile de 

contact sunt centrate pe anumite teme. Cel la care am participat a fost focalizat pe 

competenţele civice necesare formării cetăţeniei europene active. La acest seminar au fost 

prezenţi 107 participanţi din 23 de ţări, printre care Belgia, Cipru, Croaţia, Danemarca, 

Estonia, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, România, Spania. 

Participanţii au fost împărţiţi pe grupuri de lucru, în cadrul cărora s-au discutat 

tematica proiectului, obiectivele vizate, activităţi prevăzute pentru atingerea obiectivelor, a 

instrumentelor de evaluare şi a strategiilor de disiminare şi valorizare, precum şi aspecte 

legate de mobilitate transnaţională. Obiectivul participării la seminarul de contact a fost atins.  

În viitorul proiect bilateral Comenius, instituţiile implicate vor fi Istituto Comprensivo 

Statale «Giovanni Padolino» Fano (Italia) şi Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea. 

Formularul de candidatură va fi depus până în data de 19 februarie 2010”, a anunţat 

profesoara Carmen Chira. 
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