
MISIUNE DE OBSERVARE ÎN BELGIA 

 

 

 La sfârșitul lunii noiembrie, prof. Mihaela Băguț și prof. Ioana Mladin au pornit într-o 

călătorie unică  în cadrul unui  job shadowing, la Școala Go Atheneum Campus din Ostende, 

Belgia.   

 Activitatea face parte din cadrul proiectului Erasmus + Pentru o școală prietenoasă, 

digitală și verde al Liceului Teoretic ”Aurel Lazăr” (nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-SCH-

000059992). 

 Drumul până la destinație a presupus un popas la Regensburg, Germania, oraș din 

landul Bavaria, situat pe Dunăre, unde am admirat frumusețea tipică a orașelor nemțești, 

arhitectura gotică a acestui land. Belgia ne-a întâmpinat cu o vreme ploioasă, care nu ne-a 

împiedicat să facem o scurtă plimbare la ceas de seară în orașul gazdă Ostend, un oraș 

neerlandofon situat în provincia Flandra de Vest, cu o populație de aproximativ 70.000 

locuitori. Ostende ne-a oferit o imagine spectaculoasă prin situarea acestuia la Marea 

Nordului.  

 Întâlnirea cu partenerii noștri s-a realizat într-un climat cald, primitor, doamna 

director adj. Ymke Honore s-a preocupat îndeaproape să ne prezinte școala atât ca spațiu de 

desfășurare a programului elevilor, cât și a profesorilor, dar mai ales modul organizatoric prin 

care își aduce contribuția la conducerea școlii. Conducerea liceului se preocupă constant de 

asigarea unui climat destins în rândul cadrelor didactice prin susținerea acestora în diversele 

situații apărute pe parcursul anului școlar. De asemenea, preocuparea 

dascălilor se raportează și la starea de bine a elevilor înscriși în această 

școală prin oferirea unui climat cald, potrivit desfășurării cursurilor, dar 

și prin susținerea morală a elevilor. Am constatat modul diferit al 

educației begiene, prin programul elevilor care începe la 8.30 și se 

încheie la 16:30, uneori programul fiind interferat de pauze. În timpul 

acestor pauze, de regulă, elevii folosesc un spațiu special amenajat pentru studiu individual 

sau de grup. De asemenea, am observat că profesorii sunt cei care 

țin orele de curs într-o singură sală pe tot parcursul anului școlar, 

elevii fiind cei care se perindă în funcție de disciplina din orar. În 

cadrul activității de mobilitate – misiune de observare/job 

shadowing – am avut plăcerea de a participa la o oră de istorie, oră 



susținută în limba engleză, observând lejeritatea prezentării informațiilor, a atmosferei 

destinse dintre elevi și profesor, precum și dotările din sala de clasă.  

 În toată Regiunea Flamandă a Belgiei se folosește catalogul electronic, catalog în care 

nu se găsesc doar informații despre notele și absențele elevilor, ci și informații importante 

despre elev, ca de exemplu: stilul de învățare al elevului, ce metode de predare să aplici 

pentru elevul respectiv, dacă prezintă vreo problemă medicală, etc., informații la care au 

acces toți profesorii care predau la clasă. (Smartschool: https://www.smartschool.be) Relația 

cu părinții este una bună și chiar foarte bună, părinții colaborează cu școala, întâlnirile cu 

aceștia au loc atât  formal, cât și informal.  

 Psihologul școlii ne-a prezentat cu ce se ocupă și care sunt problemele elevilor din 

școală. Am observat, legătura deosebită pe care o are cu elevii, în special cu cei care au 

diferite probleme sau suferă din diverse motive: autism, bullying, agresiune în familie, la 

școală, gânduri de suicid etc. Ne-a vorbit deschis despre modul de abordare a acestor 

probleme în cazul situațiilor amintite. Se poate observa o diferență bazică între sistemul de 

învățământ belgian și cel românesc în ceea ce privește discuția unui elev cu psihologul școlar, 

prin prisma faptului că, elevul care are nevoie de sprijin psihologic poate cere ajutorul unui 

psiholog fără ca părintele să fie informat cum se întâmplă în cazul nostru. Desigur, în cazurile 

grave, psihologul va informa familia despre problemele copilului în cauză.  

 Gazdele ne-au oferit oportunitatea de a vizita și de a 

descoperi frumoasa lor țară, astfel am explorat orașele din 

apropiere: Bruges, Gent, Bruxelles. În Bruxelles am avut 

oportunitatea de a vizita și Parlamentul European, unde o fostă 

elevă lăzăristă, Cătălina Ficuț, consilier al unui deputat român 

din Parlamentul European, a binevoit să ne prezinte spectaculosul loc, povestindu-ne cum a 

reușit să ajungă a lucra în acest loc. Felicitări, Cătălina!  

 Săptămâna s-a încheiat cu o calătorie la fel de spectaculoasă prin landurile Germaniei 

pe o vreme de iarna adevărată, cu o ninsoare ca în povesți și un popas binemeritat la Passau, 

iar la începutul lunii decembrie ne-am repatriat păstrând în suflet și-n memorie momentele 

deosebite petrecute alături de colegii din Belgia implicați în acest proiect. 

 

 

        


