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”No Place For Hate” - 
parteneriat strategic 
pentru susținerea 
schimbului de bune 
practici în domeniul 
școlar, proiecte doar 
între școli

Școala Gimnazială nr.1 
Brănești a lansat pe 4 septem-
brie 2017 cel de-al doilea pro-
iect european ERASMUS + 
KA2, ”No Place For Hate”, un 
parteneriat strategic pentru 
susținerea schimbului de bune 
practici în domeniul școlar, pro-
iecte doar între școli.

Erasmus Plus (sau Eras-
mus+) este noul program al 
Uniunii Europene în domeniul 
educației, formării profesiona-
le, tineretului și sportului. Aces-
ta este structurat ȋn trei acțiuni 
- cheie: ”Mobilitatea persoane-
lor”, ”Cooperare pentru inova-
re și schimb de bune practici” și 
”Sprijin pentru reformarea poli-
ticilor”.

În cadrul acțiunii - cheie 2 
se află și parteneriatele strate-
gice pentru susținerea schim-
bului de bune practici în dome-
niul școlar, proiecte doar între 
școli. Proiectele de parteneriat 
strategic în domeniul școlar își 
propun să sprijine dezvoltarea, 
transferul și/sau implementa-
rea de practici inovatoare, pre-
cum și implementarea de ini-
țiative comune cu scopul pro-
movării, cooperării, ȋnvățării 
reciproce (peer learning) și 
schimbului de experiență la ni-
vel european, oferă posibilita-
tea organizațiilor implicate să 
lucreze la nivel transnațional, 
împărtășind și confruntând 
idei, practici sau metode de lu-
cru, producând atât rezultate 
tangibile, cât și rezultate intan-
gibile.

Schimb de informaţii 
despre cultură, 

tradiţii și idei legate 
de metodele de 

predare
”În urmă cu un an, am cu-

noscut cinci cadre didactice din 
Uniunea Europeană, pe platfor-
ma e-twinning, cu care aveam 
ceva în comun: școlile din ca-
re provenim au din ce în ce mai 
mulți elevi care nu-și cunosc su-

ficient tradițiile, cultura și isto-
ria, iar copiii imigranților, copi-
ii minorităților, unii elevi cu re-
zultate mai puțin satisfăcătoa-
re la învățătură și elevii CES în-
tâmpină probleme de integrare 
în colectiv. Astfel s-a născut ide-
ea unui proiect etwinning care a 
început în ianuarie 2017. Profe-
sorii din cele șase școli s-au cu-
noscut mai bine, precum și ele-
vii care au dorit să se implice 
activ în derularea activităților 
online. 

Pentru a crește impactul 
ideii noastre, ne-am decis o lu-
nă mai târziu să scriem un pro-
iect Erasmus+. Cu mare entu-
ziasm am prezentat în cadrul 
ședințelor consiliilor profesorale 
ideea unui nou parteneriat eu-
ropean. Toate cele șase școli au 
fost de acord; am regândit pro-
iectul, l-am cizelat, ne-am ales 
coordonatorul și am aplicat în 
vederea obținerii unui grant. 
La 1 august, Agenția Națională 
pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării 
Profesionale din România a pu-
blicat rezultatele selecției: pro-
iectul nostru fusese aprobat. 
Școala noastră este, așadar, în-

cepând cu 4 septembrie 2017, 
beneficiara celui de-al doilea 
proiect european, însă în cali-
tate de coordonator european, 
de data aceasta. Noul parte-
neriat, ”No Place For Hate”- 
nr. de referință 2017-1-RO01-
KA219-037277 se va derula pe 
parcursul a doi ani. 

Școlile implicate sunt din 
Regatul Unit al Marii Britanii 
și al Irlandei de Nord, Turcia, 
Croația, Polonia, Portugalia și 
România (coordonator). Acest 
proiect va reprezenta, pentru 
fiecare copil, o oportunitate de 
a-și face prieteni noi, de a se 
implica activ în activități care 
solicită imaginația, creativita-
tea, abilițătile de lucru în echipă 
și leadership, de a fi mândru de 
sine înșuși/însăși, de a înțelege 
și conștientiza multiculturalita-
tea celorlaltor comunități.

Vor fi implicați toți elevii 
școlilor aflate în parteneriat, 
se va realiza un schimb de in-
formații despre cultura, tradiți-
ile și ideile legate de metode-
le de predare - învățare - eva-
luare, iar familiile copiilor vor 
fi implicate activ în activități-
le acestui proiect, vor fi îmbo-

gățite aptitudinile creative, de 
învățare și artistice ale elevilor, 
vor fi încurajați în utilizarea TIC 
și a limbilor străine. Vom pune 
accent pe dezvoltarea atitudinii 
civice, pe respectarea valorilor 
morale, pe toleranță, pe reali-
zarea unui dialog internațional 
în adevăratul sens al cuvântu-
lui. În acest scop, fiecare școală 
implicată va crea un Club al 
Diversității, la care sunt invitați 
să participe toți copiii. Profe-
sorii vor afla mai multe despre 
celelalte sisteme educaționale 
europene, metode inovatoare 
de predare cu ajutorul întâlni-
rilor de proiect transnaționale, 
vor face schimb de idei cu pri-
vire la metodele pedagogice, 
își vor îmbunățăți competen-
țele de exprimare în limba en-
gleză și competențele TIC, li 
se va dezvolta sentimentul de 
apartenență la comunitatea eu-
ropeană și vor intra în contact 
cu diferite culturi și moduri de 
gândire”, ne-a declarat prof. 
Anișoara Aydin, responsabilul 
proiectului din partea Români-
ei.

470 de elevi  
implicaţi în proiect

,,Școala noastră are 470 
de elevi. Toți sunt implicați, 
după puterile lor, în acest pro-
iect, de la realizarea materiale-
lor video de prezentare în lim-
ba engleză până la crearea fe-
licitărilor de Crăciun și de Anul 
Nou pe care le vom trimite co-
piilor din Portugalia, Turcia, 

Polonia, Croația și Anglia.’’ ne-
a declarat prof. Nicoleta Tone, 
directorul Școlii gimnaziale nr.1 
din Brănesti. 

,,Avem o responsabilita-
te extraordinară față de par-
tenerii noștri. Coordonatori fi-
ind, avem grijă ca tot ceea ce  
ne-am propus să fie imple-
mentat la timp, la parametrii 
așteptați și la standarde înalte 
de calitate. Deși parteneriatul a 
început  doar de două luni și ju-
mătate, elevii și cadrele didac-
tice au desfășurat activitățile 
planificate și nu numai: au cre-
at Clubul Diversității (în cadrul 
căruia săptămânal copiii învață 
despre țările partenere și des-
pre celelalte cinci școli, con-
cep diverse materiale, upda-
tează twinspace-ul proiectului 
etc.), au contribuit la realizarea 
panoului ERASMUS+, au ima-
ginat și printat flyere de pro-
movare a proiectului, au reali-
zat designul a 20 de tricouri No 
Place For Hate, au început să 
formeze o mini-bibliotecă do-
nând și achiziționând cărți care 
combat discriminarea, ura ra-
sială, intoleranța. Un grup mic 
de elevi  din fiecare școală im-
plicată a realizat câte un jin-
gle. Mii de copii au desenat lo-
go-uri apoi, în cadrul fiecărei 
școli, au votat cel mai bun logo. 
În această lună, comunitățile 
locale din cele 6 țări vor avea 
oportunitatea de a vota online 
cel mai bun jingle dintre cele 6 
propuneri și cel mai bun logo 
dintre cele 6 propuneri, aces-
tea urmând să devină jingle-
ul oficial al proiectului, respec-
tiv logo-ul oficial al proiectu-
lui. Munca acestor minunați co-
pii, îndrumați de cadre didacti-
ce devotate, poate fi admirată 
pe platforma oficială gândită în 
acest scop de Comisia Europea-
nă, etwinning.net, mai precis 
pe TwinSpace, pe site-ul oficial 
al proiectului (care este în con-
tinuă dezvoltare), pe pagina de 
Facebook a proiectului, pe pa-
gina de Facebook a școlii noas-
tre, pe website-urile școlilor 
partenere. În aceste două săp-
tămâni care au mai rămas din 
luna noiembrie, vor mai avea 
loc două videoconferințe la ca-
re vor participa din școala noas-
tră elevii claselor a VII-a A și a 
VII-a B. Vor avea oportunitatea 
de a intra în dialog cu copiii din 
Croația”, a mai completat prof. 
Nicoleta Tone.

Proiect european  
la Școala Gimnazială nr. 1 Brănești

DISCLAIMER
Toate informațiile repre-
zintă responsabilitatea 
exclusivă a echipei de 
proiect a Școlii gimnazi-
ale nr.1 Brănești, județul 
Ilfov, iar Agenția Națio-
nală pentru Programe 
Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării 
Profesionale și Comisia 
Europeană nu sunt res-
ponsabile  pentru modul 
în care este folosit conți-
nutul acestor informații.

CADRE DIDACTICE IMPLICATE
Cadrele didactice care fac parte din echipa României sunt: prof. 
Nicoleta Tone (director), prof. Anișoara Aydin (responsabilul pro-
iectului), prof. Tatiana Badea, prof. Simina Zega, prof. Iustina Ilie, 
prof. Ioana Dobre, prof. Andreea Mărunțelu, prof. Angel Tăslovea-
nu, prof. Sabina Steopoae, prof. Laura Duminică și prof. Cristiana 
Gheorghiță.


