
Acest proiect a f ost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie ref lectă numai punctul de v edere al 

autorului, iar Comisia nu poate f i considerată responsabilă pentru orice utilizare a inf ormaţiilor  din acest document.  
 

Proiectul ECLIPSE - Status Quo-ul 

  

Proiectul ECLIPSE se află în ultima etapă a 

dezvoltării metodelor inovatoare şi a materia-

lelor de predare, privind creşterea nivelului 

de înţelegere a elevilor în studierea cetăţe-

niei europeane. Materialul este acum în curs 

de finalizare. 

Din septembrie 2013 până în ianuarie 2014, 

materialele vor fi implementate din nou în 

toate liceele participante. Profesorii şi elevii 

din ţările partenere vor folosi materialele di-

dactice şi de testare, urmând ca apoi feed-

back-ul primit de la aceştia să servească 

drept bază pentru îmbunătăţiri ulterioare.  
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Scopul Proiectului 
 

Scopul Proiectului este de a promova 

cetăţenia europeană activă, de a dezvolta 

competenţe cheie, precum competenţele 

cetăţeneşti, a învăţa să înveţi, iniţiativa, 

gândirea critică şi consolidarea identităţii 

europene în rândul tinerilor. 

Proiectul ECLIPSE oferă elevi lor 

oportunităţi cu privire la activităţile viitoare, 

la studiile lor, viaţa lor şi în general, le 

oferă oportunitatea de a creşte într -un 

mediu internaţional, în care Globalizarea 

este o realitate a integrării. 
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A cincea întâlnire a Consorţiului, 

în Bucureşti, România 
 

Consorţiul proiectului s-a întâlnit în luna sep-

tembrie pentru a cincea oară, pentru a stabili 

următorii şi ultimii paşi ai privind activitățile 

proiectului. 

Această întâlnire a reprezentat un pas im-

portant al proiectului, deoarece Consorţiul s-

a reunit pentru a decide ce rezultate să fie 

incluse în publicaţia finală a proiectului: 

1. Versiunea finală a materialelor de 

testare – Testul de cunoştinţe, 

Chestionarul de convingeri 

2. Portofoliul profesorului şi al elevului 

3. Încadrarea Programului pentru 

Învăţământul Secundar (PSE) 

4. Structura modulelor, inclusiv 

unităţile de lucru etc. 

Publicaţia finală se adresează cadrelor 

didactice care predau diferite discipline, din 

întreaga Europă, oferindu-le posibilitatea de 

a lucra cu materialele elaborate în cadrul 

proiectului, generând astfel o reţea 

transnaţională de profesionişti din 

învăţământul secundar, ceea ce va permite 

schimbul de bune practici în promovarea 

cetăţeniei europene. 
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Vizită la şcoala din Braşov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârşitul reuniunii Consorţiului care a 

avut loc în perioada 14—18 septembrie, la 

Bucureşti (România), Echipa ECLIPSE a 

reuşit să viziteze una din şcolile româneşti  

partenere, Colegiul Naţional “Andrei 

Şaguna”, din Braşov. 

Înfiinţată în 1850, şcoala este acum în top 

10 licee din România, conform rezultatelor 

de la examenul de Bacalaureat din ultimii 

ani. 

Echipa ECLIPSE a vizitat Sala Festivă 

(care este considerată monument istoric), 

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii ―Dumitru 

Lupan‖, Sala de sport, Centrul de Informare 

şi Documentare, precum şi împrejurimile 

şcolii. Echipa a avut şi o întâlnire cu 

directorul şcolii, care a vorbit echipei despre 

activităţile extra-curriculare ale şcolii şi  i-a 

asigurat pe parteneri că elevii de gimnaziu 

(clasa a VII-a şi a VIII-a) vor începe 

Modulele cetăţeniei europene realizate în 

cadrul proiectului ECLIPSE în cel mai scurt 

timp posibil. 

Să le dorim mult succes şi un an şcolar 

minunat! 

Noul partener: Marea Britanie 
 

St. John’s Marlborough reprezintă unul dintre 

cei mai noi membri ai Echipei ECLIPSE şi 

suntem foarte încântaţi să ne alăturăm unui 

proiect atât de interesant şi important. Ne 

situăm în oraşul Marlborough, Wiltshire şi 

suntem înconjuraţi de un frumos peisaj rural. 

Ne aflăm la o oră şi jumătate faţă de Londra, 

distanţă parcursă cu trenul, şi avem în 

apropiere un număr impresionant de sit-uri 

de vizitat, precum Avebury şi Stonehenge. 

Pregătirea pentru cetăţenia globală şi 

europeană, gândirea independentă, stima de 

sine ridicată şi înc rederea sunt 

particularităţile unui elev la St. John’s. Vrem 

ca elevii noştri să facă o diferenţă pentru 

viitorul planetei şi programele noastre 

educaţionale caută să îndeplinească acest 

scop, motiv pentru care suntem dedicaţi în a 

contribui la acest proiect inspiraţional. 
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Partner schools in the project 
 

Echipa ECLIPSE este extrem de fericită să aibă 

învăţământul secundar şi expertiza lui la bord:  
 

Germania: 

Gymnasium Bad Essen  
http://www.g-b-e.de/home.html 

Realschule Uetze  

http://www.realschule-uetze.de/  

Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg 
http://www.asg-wob.de/ 
 

Italia: 

Istituto Comprensivo di Mezzolombardo 
http://www.icmezzolombardo.it/ 

Istituto tecnico tecnologico “Marconi” – Rovereto 
http://www.marconirovereto.it/ 

ITCG Bandini (Poggibonsi, Siena)  
http://www.medialeonardo.it 
 

Portugalia: 

Escola Secundária de Pedro Alexandrino 
http://www.espa.edu.pt/ 

Agrupamento de Escolas Elias Garcia 
http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/ 

Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos 
http://aecu.pt/index.php/escolas/81-eb-2-3-alto-do-moinho 
 

România  

Colegiul Naţional "Grigore Moisil" din Bucureşti  
http://portal.moisil.ro/Pages/Default.aspx 

Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" din Braşov  
http://www.saguna.ro 

Şcoala Generală nr. 198 din Bucureşti 
https://www.facebook.com/ScoalaGenerala198Bucuresti 

Şcoala Generală Nr. 12 "B.P. Haşdeu" din Constanţa  

http://scoala12bphasdeu.ro/ 
 

Spania 

IES Alonso Quesada, Gran Canaria, Islas Canarias  
http://www.iesalonsoquesada.org/ 

IES Isabel de España, Gran Canaria, Islas Canarias 
http://www.isabeldeespana.org/ 

IES Fray Luis de Granada, Granada 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18700013/

helvia/sitio/ 

IES Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina - Toledo 

http://www.iespjmariana.es 

IES tiempos modernos 
http://www.iestiemposmodernos.com/ 
 

Marea Britanie:  
Callington Community College, Callington, South East Cornwall  

http://www.callington.cc/ 

St John’s School, Marlborough 
http://www.stjohns.w ilts.sch.uk/ 

The Ridgeway School and Sixth Form College, Wroughton 

http://www.ridgewayschool.com/ 

Writhlington School, Writhlington 
http://www.wsbe.org.uk/ 

Implicaţi-vă în proiect! 
 

Continuăm să invităm toate părţile din do-

meniul educaţiei pentru cetăţenie interesa-

te în arii precum “a învăţa să înveţi”, 

dezvoltarea iniţiativei şi a gândirii critice, 

să contribuie cu expertiza lor la 

îmbunătăţirea materialelor. 

De asemenea, puteţi implementa Modulele 

cetăţeniei europene la orele dvs. de curs şi 

ne puteţi împărtăşi experienţa dvs.! 

În curând veţi regăsi toate Modulele 

cetăţeniei europene ale proiectului atât pe 

website-ul nostru, cât şi pe forum, pentru 

un acces mai uşor în cadrul orelor de curs.  

Aflaţi mai multe despre proiect! 
 

 Vizitaţi-ne website-ul:  

http://eclipse.lett.unitn.it/ 

 Apreciaţi-ne pe Facebook:  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

eclipse.european.citizenship 

 Contactaţi Echipa ECLIPSE c/o Prof. Olga        

     Bombardelli:  

eclipse@lett.unitn.it 

 

Partenerii proiectului 

Leibniz University Hannover 

(Germania) 

University of Trento (Italia) 

University of Lisbon (Portugalia) 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi 

Administrative (România) 

St John„s School, Marlborough (UK)  

University of La Laguna (Spania) 
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