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Newsletter ECLIPSE Nr. 5
Proiectul ECLIPSE

A 6-a întâlnire a Consorţiului în

Proiectul ECLIPSE a avut o durată de doi ani
şi jumătate, fiind un proiect multilateral
Comenius, care a început în octombrie 2011.
Actualmente, proiectul se află în stadiul de
finalizare a materialelor inovative de predare

Bucureşti, România

şi testare dezvoltate în vederea creşterii
nivelului de înţelegere a cetăţeniei europene
de către elevi.
Echipa ECLIPSE este extrem de mulţmită cu
privire la activitatea şi colaborarea de succes
care au avut loc în cei doi ani şi jumătate ai
proiectului!

acelaşi timp, consorţiul a organizat un curs

Consorţiul proiectului s-a întâlnit în ianuarie
2014 pentru a şasea oară, pentru a stabili
ultimii paşi privind activităţile proiectului. În
de

instruire

profesorii

al

profesorilor,

interesaţi

din

pentru

cadrul

toţi

ţărilor

partenere ale proiectului.
Această întâlnire a reprezentat ultima etapă
din cadrul proiectului, deoarece consorţiul sa reunit pentru a decide cu privire la
publicarea finală a proiectului. Materialele de
predare/învăţare

(cele

7

ECM-uri)

şi

materialele de testare/monitorizare (testul de
cunoştinţe,

chestionarul

portofoliul

studentului

de
şi

credinţe,
portofoliul

profesorului) au fost revizuite în cadrul
întâlnirii din Bucureşti, beneficiind de contribuţiile partenerilor şi profesorilor prezenţi.
La sfârşitul lunii februarie, cele mai bune
practici ale şcolilor au fost împărtăşite pe Forum, de unde au fost alese cele care vor fi
urcate pe website. Consorţiul proiectului a
creat

o

ECLIPSE,

nouă
care

secţiune
permite

pe

website-ul

descărcarea

materialelor de testare ECLIPSE.
Întâlnirea din Bucureşti, Ianuarie 2014

Acest proiect a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai
autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informaţiilor

punctul de vedere al
din acest document.
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Instruirea cadrelor didactice,
Trento (octombrie 2013)

Lecţiile învăţate în cadrul implementării proiectului ECLIPSE în România
În cadrul Conferinţei finale a proiectului ECLIPSE,
care a avut loc la Bucureşti pe data de 17 ianuarie
2014, cadrele didactice din cadrul mai multor ţări
participante, cu precădere cele din România, au
prezentat rezultatele preliminare ale implementării
ECM-urilor la nivel naţional.
Astfel, modulele dezvoltate în cadrul proiectului
au fost integrate de cadrele didactice din cele
şase şcoli partenere, la orele de Educaţie Civică.
Elevii au fost, în medie, extrem de receptivi,
dovedindu-se dornici de a-şi testa propriile
cunoştinţe pe teme legate de UE. Cele mai

În Trento, în octombrie (perioada 7-10), în cadrul

apreciate activităţi au fost cele care implică

Departamentului de Ştiinţe Umaniste s-a derulat

exprimarea propriilor opinii şi dezbaterile.

un training dedicat cadrelor didactice înscrise în

Deşi elevii au putut accesa cu uşurinţă internetul

proiectul ECLIPSE. Trei

pentru

grupuri

diferite

de

documentare,

cadrele

didactice

au

profesori — unul din România, unul din Marea

observat că există încă dificultăţi în ceea ce

Britanie şi unul din Italia — au lucrat împreună,

priveşte alegerea surselor adecvate. Cu toate

pentru a îmbunătăţi materialele de testare şi

acestea, abordarea interdisciplinară a figurat ca

predare elaborate de Consorţiu. Schimbul de

fiind unul dintre punctele forte ale ECM-urilor,

bune practici şi, în general, discuţiile dintre

deoarece contribuie la valorificarea aptitudinilor şi

cadrele didactice au fost foarte interesante şi

creativităţii elevilor.

productive.

În ceea ce priveşte rezultatele la testele de
cunoştinţe completate de elevi, înainte şi după
punerea

în

aplicare

a

modulelor,

analiza

preliminară sugerează că au existat diferenţe
semnificative între pretestare şi post-testare, în
cazul lotului românesc. A existat o creştere
aproximativă

de

4

puncte

între

testele

administrate înainte şi după implementarea ECMurilor. Nu au existat diferenţe semnificative în
funcţie de vârstă sau sex în ceea ce priveşte
performanţa în materie de testare.
Acest proiect a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai
autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informaţiilor
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Publicaţia ECLIPSE este acum
disponibilă...
ECLIPSE
p re zi n t ă
o
a b o rd a r e
interdisciplinară şi integrantă. Publicaţia
finală se adresează cadrelor didactce din
cadrul diferitelor domenii, din întreaga
Europă, oferindu-le posibilitatea de a lucra
cu materialele elaborate în cadrul
proiectului, generând în acelaşi timp o
reţea transnaţională de profesionişti în
învăţământul secundar, care facilitează
mai departe schimbul de bune practici în
promovarea cetăţeniei europene.
Publicaţia cuprinde două secţiuni separate
— una pentru cadrele didactice şi alta pentru elevi.
Publicaţia a fost concepută ca un instrument flexibil, orientat spre practică, şi uşor
de utilizat, care oferă o serie de alternative
teoretice şi practice pentru activităţi. Cele
şapte module pot fi utilizate şi adaptate în
funcţie de condiţiile fiecărei clase de studiu
(atât cunoştinţele de bază cât şi componentele opţionale)

... Click pentru descărcare!
Publicaţia ECLIPSE este disponibilă în
engleză şi poate fi descărcată de pe
website-ul proiectului:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Materialele de predare şi testare sunt, de
asemenea, disponibile şi în varianta
germană, italiană, portugheză, română, şi
spaniolă.

Coordonator de proiect
Universitatea din Trento
(Italia)

Parteneri ai Proiectului
Universitatea din La Laguna
(Spania)
Şcoala St John‘s, Marlborough
(Marea Britanie)
Universitatea din Lisabona
(Portugalia)
Universitatea Leibniz din Hanovra
(Germania)
Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative
(România)

Aflaţi mai multe despre proiect!
Vizitaţi-ne website-ul:
http://eclipse.lett.unitn.it/ro/index.html
Apreciaţi-ne pe Facebook:
https://www.facebook.com/
eclipse.european.citizenship
Urmăriţi-ne pe Twitter:
https://twitter.com/EclipseLLP
Contactaţi Echipa ECLIPSE c/o Prof. Olga
Bombardelli:
eclipse@lett.unitn.it

Acest proiect a fost finanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizare a informaţiilor din acest document.

