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Aproximativ 100 de 
elevi și profesori 
din România, Italia, 
Spania, Turcia 
și Polonia și-au 
dat întâlnire, în 
perioada 12-17 
decembrie 2022, 
la Domnești, la o 
nouă mobilitate din 
cadrul proiectului 
ERASMUS+ K229 
”Teamwork to learn 
together, develop 
together”. 
Școala Gimnazială 
”Gheorghe Corneliu” 
din Domnești este 
parteneră, din anul 
2020, în proiectul 
ERASMUS+ K229 
”Teamwork to learn 
together, develop 
together”, alături de 
Istituto Comprensivo 
Statale Quezzi Italia 
- Italia, Ieso Sierra 
la Mesta – Spania, 
Szkola Podstawowa 
Im. Jana Pawla 
II W Borkowie 
Koscielnym - Polonia 
și Soma Aci Koleji 
Ortaokul - Turcia.

Cristina NedelCu
Proiectul  ERASMUS 

din care face parte și 
Școala Gimnazială ”Ghe-
orghe Corneliu” din 
Domnești include obiec-
tive precum: încurajarea 
cooperării folosind meto-
dele de învăţare; dezvol-
tarea abilităţilor sociale; 
stabilirea principiilor de 
cooperare; promovarea 
schimbului de idei între 
oameni care sunt similari 
sau diferiţi; să înveţi cum 
să te evaluezi corect pe ti-
ne și pe ceilalţi; evalua-
rea procesului de învăţă-
mânt de către elev; mini-
mizarea izolării unor elevi; 
progresul expertizei lg și 
IT; întărirea abilităţilor 
de comunicare; încuraja-
rea schimburilor cultura-

le și a conștientizării co-
mune a popoarelor Eu-
ropei; acceptarea culturii 
ca factor de integrare so-
cială și cetăţenie; dezvol-
tarea/crearea toleranţei 
faţă de imigranţi, cultura 
și tradiţiile acestora;

De asemenea, ca im-
pact, proiectul va permi-
te dezvoltarea abilităţilor 
sociale pe care grupul 
le poate oferi, va oferi 
recunoașterea unui nou 
proiect util în ţările par-
tenere, iar elevii sunt 
încurajaţi să adopte pro-
iectul și să construiască 
altele noi care să reflec-
te societatea în care tră-
iesc, fiind posibilă promo-
varea egalităţii, incluziu-
nii și oportunităţilor echi-
tabile, precum și stabilirea 
de instrumente europene 
precum Europass, ECVET, 
Youthpass, ECTS și așa 
mai departe și primirea 

de instrumente naţionale/
internaţionale/certificate.

Muncă în 
echipă, învățare 
productivă

Prin proiectul ERAS-
MUS+, profesorii din 
școlile partenere pot 
împărtăși idei, resurse pe-
dagogice și metodologice, 

pot participa la lecţiile în-
tâlnirilor de proiect, pot 
afla despre abordarea 
cuprinzătoare și pot fa-
ce învăţarea mai produc-
tivă. Își pot îmbunătăţi 
abilităţile de comunicare 
pe plan administrativ, de 
negociere, etc, munca în 
echipă (inclusiv într-o lim-
bă europeană).

Proiectul va încuraja 

colaborarea de la școală 
la școală și un schimb 
de idei și abordări peda-
gogice care să condu-
că la dezvoltarea unei 
reţele transnaţională și 
creșterea dimensiunii eu-
ropene și a reputaţiei 
școlilor. Organizaţiile im-
plicate vor crea un sistem 
incluziv, atmosferă care îi 
va face pe toţi cursanţii să 
își atingă potenţialul ma-
xim.

Gazdă primitoare - 
Școala Gimnazială 
”Gheorghe 
Corneliu”

Prima mobilitate din 
cadrul acestui proiect 
ERASMUS s-a desfășurat 
în perioada 25.04.2022- 
01.05.2022, în Ita-
lia, Genova. Din Româ-
nia, din Școala Gimnazi-
ală ”Gheorghe Corneliu”, 

Domnești, au participat 
trei cadre didactice (direc-
tor și două profesoare de 
engleză) și 6 elevi din cla-
sele a VIII-a.

A doua mobilitate a 
avut loc în Spania, San-
ta Amalia, în luna oc-
tombrie, iar din școala 
domneșteană au participat 
două cadre didactice și 6 
elevi din clasele a VIII - a.

În perioada 12-
17.12.2022, a venit rân-
dul Școlii Gimnazia-
le ”Gheorghe Corneliu” 
Domnești, să fie gazdă în 
cadrul proiectului, cu spri-
jinul administraţiei locale. 
La evenimentul de lansare 
a mobilităţii, la Domnești, 
alături de echipa Școlii 
Gimnaziale ”Gheorghe 
Corneliu” au participat și 
inspectorul școlar gene-
ral al judeţului Ilfov, Adri-
ana Stoica, precum și pri-
marul comunei Domnești, 

Adrian Ghiţă, viceprima-
rul Costel Ștefan Costel, 
secretarul general al pri-
măriei Domnești, Ramona 
Niculaie, inspectorul pen-
tru cultură, Doina Scripa, 
dar și familiile elevilor din 
Domnești.

Prof. Ionela Liliana 
Ștefan, directorul Școlii 
Gimnaziale ”Gheor ghe 
Corneliu”, a declarat cu 
ocazia lansării mobilităţii 
din România că prin de-
rularea acestui pro-
iect ERASMUS, elevii din 
Domnești vor avea o 
șansă mai bună să se 
pregătească pentru a trăi 
în viitorul imprevizibil.

”Vă doresc ca acti-
vitatea din cadrul aces-
tei mobilităţi să fie o 
experienţă utilă și de ne-
uitat”, a spus prof. Ionela 
Liliana Ștefan.

”Sunt onorat că vă 
sunt alături, că sunteţi 
oaspeţii noștri și vă urăm 
bun venit”, le-a transmis, 
la rândul său, primarul 
Adrian Ghiţă musafirilor 
sosiţi din străinătate.

”Sunt convins că în 
urma acestui schimb de 
experienţă, vom aduna 
rodele bogate, atât pen-
tru dezvoltarea noastră ca 
oameni, cât și pentru bu-

nul mers al procesului in-
structiv-educativ viitor. Ca 
de fiecare dată, noi - co-
munitatea locală suntem 
alături de profesorii și ele-
vii noștri pentru a le ofe-
ri sprijin în derularea pro-
iectelor lor, astfel ca to-
tul să decurgă cu o ma-
re ușurinţă și să putem 
avea copii fericiţi, părinţi 
mulţumiţi și cadre didac-
tice mândre de realizările 
lor și ale elevilor”, a mai 
spus edilul, care, de altfel, 
a organizat pentru elevi și 
profesori o vizită la sediul 
Primăriei Domnești, oca-
zie cu care a oferit cadouri 

simbolice, dar și informaţii 
despre primărie și mo-

dul în care funcţionează 
aceasta.

Din agenda mobilităţii 
au mai făcut parte vi-

zitarea Școlii Gimnazi-
ale ”Gheorghe Corne-
liu” din Domnești, vizi-
tarea Grădiniţei ”Tărâ-
mul Prieteniei”, precum 
și prezentarea costume-
lor naţionale de către fi-
ecare ţară. De aseme-
nea, a avut loc atelierul 
”Cum folosim munca în 
echipe?” și dezbaterea 
”Ce părere aveţi? Ce es-
te diferit faţă de sistemul 
nostru de învăţământ?”. 
Copiii și profesorii au vi-
zitat Palatul Parlamen-
tului și Centrul Vechi din 
București, dar și Castelul 
Bran și Muzeul Satului.
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