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Newsletter ECLIPSE Nr. 2 - Septembrie 2012
Proiectul ECLIPSE
Obiectivul proiectului este de a dezvolta,
testa, implementa şi disemina abordări,
metode şi materiale inovative (Programul
de învăţare a cetăţeniei adresat
învăţământului secundar, portofoliul
elevilor etc.) şi de a promova cetăţenia
activă prin intermediul programei şcolare.
În plus, proiectul ECLIPSE va include o
conferinţă destinată profesorilor, pentru a
promova competenţele şi cunoştinţele
generale necesare pentru punerea în
aplicare a educaţiei pentru cetăţenie în
şcolile din învăţământul secundar.
Grupul ţintă indirect al acestui proiect şi al
cadrelor didactice din învăţământul
secundar sunt elevii cu vârste cuprinse
între 11-14 ani.

A doua întâlnire a Consorţiului în
Lisabona, Portugalia
Partenerii ECLIPSE s-au întâlnit în aprilie
pentru a doua oară, pentru a discuta
planul de proiect, paşii următori în
vederea găsirii şcolilor şi a partenerilor
asociaţi şi diseminarea proiectului. În
plus, partenerii au planificat activităţile
destinate profesorilor: selecţia şcolilor,
unităţile de predare/de învăţământ, ce
vor fi numite unităţi de lucru.
Universitatea din Lisabona a prezentat
programul lor de formare a cadrelor
didactice. În acest context, grupul a
discutat programa pentru formarea
continuă a cadrelor didactice din martie
2013.

Vizită şcolară în Lisabona, Portugalia
În timpul întâlnirii ECLIPSE de la
Lisabona, în aprilie 2012, partenerii au
avut ocazia de a vizita o şcoală ce va
participa în cadrul proiectului în
perioada septembrie 2012 - aprilie
2013. Este vorba despre Liceul Pedro
Alexandrino (Escola Secundária de
Pedro Alexandrino). Directorul, dna.
Rosário ne-a primit şi ne-a oferit
primele informaţii; dl. JoãoBarros ne-a
ghidat în timpul vizitei, iar cadrele
didactice au fost prietenoase şi
ospitaliere în a ne primi şi a ne oferi un
tur al clădirii, informaţii cu privire la
activităţile, munca lor şi proiectele lor.
Această vizită ne-a ajutat să înţelegem
mai bine sistemul por tughez de
învăţământ, spre exemplu, faptul că
notele elevilor sunt făcute publice în
Portugalia. La sfârşitul vizitei, am plecat
de la această şcoală cu impresii
pozitive şi cu o mare curiozitate cu
privire la şcolile din celelalte ţări.

Acest proiect a f ost finanţat cu ajutorul Comisiei Euro pene. Această publica ţie ref lectă numai
autorului, iar Comisia nu poate f i considerată responsabilă pentru orice utilizare a inf ormaţiilor

punctul de v edere al
din acest document.
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Rezumatul primei faze a proiectului
Cu scopul de a răspunde nevoilor
grupurilor ţintă ECLIPSE, partenerii au
efectuat o analiză a situaţiei curente a
educaţiei pentru cetăţenie în toate ţările
participante. Aceasta implică şi, de
exemplu, analiza Raportului cu privire la
Educaţia pentru cetăţenie în Europa (mai
2012), unde accentul este pus pe
abordările curriculare cu privire la
învăţarea cetăţeniei în şcoli.

Partea comuna a Programului
adresat învăţământului secundar
Conceptul proiectului ECLIPSE este
orientat pe definirea competenţelor civice
ale UE şi include cunoaşterea,
înţelegerea, atitudinile şi dispoziţiile,
aptitudinile şi valorile care vizează aceste
competenţe civice. Grupul ECLIPSE pune
accentul în partea comună a Programului
adresat învăţământului secundar, pe
elementele care sunt transversale în
rândul partenerilor, dar şi pe elementele
care sunt specifice diferitelor abordări
culturale, având în vedere concepte,
conţinuturi şi procese. Acesta include,
spre exemplu, aptitudini, valori şi obiceiuri
necesare pentru coexistenţă, participarea
activă la nivelul mediului local, învăţarea
spiritului antreprenorial pentru ocuparea
forţei de muncă, cultura politică, învăţarea

Programul adresat învăţământului secundar— Scopuri şi obiective
P rog ra m ul
E C L IP S E
a
fo s t
conceptualizat şi cuprinde trei părţi
distincte: Partea comună pentru toţi
partenerii (1/3 din Program) – cunoştinţe
pentru cel puţin 10 ore de predare, o
parte Aleatorie pentru fiecare ţară (2/3
din Program) şi Chestionarul şi portofoliul
(3/3 din Program).
Programul ar trebui să faciliteze cetăţenia
responsabilă într-o societate democratică
prin:
Învăţarea şi recunoaşterea
bazelor unui sistem democratic
Apro funda rea
i nfor ma ţiilor
despre rolul Uniunii Europene
Conştientizarea patrimoniului
comun şi a diversităţii sociale şi
culturale
Reflecţia asupra drepturilor şi
obliga ţiilo r i ndi vid ua le şi
colective.

Conferinţa profesorilor planificată
în Trento (Italia), 12-15 martie
2013
Prima întâlnire a Conferinţei Profesorilor a
fost planificată.
Fiecare partener va avea o contribuţie sub
formă de prezentare.

activă şi auto-planificarea.
Acest proiect a f ost f inanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie ref lectă numai punctul de v edere al autorului , iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizar e a inf ormaţiilor din acest document.

ECLIPSE - Învăţarea cetăţeniei europene în cadrul unui
program adresat învăţământului secundar
517815-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP 2011-3665 / 001-001

Testul de cunoştinţe şi Chestionarul privind convingerile sunt
gata!
Testul de cunoştinţe şi Chestionarul privind
convingerile sunt important e pentru înţelegerea
Cetăţeniei Europene. Acestea sunt o contribuţie
la “auto învăţarea reglementat ă” – la “t ranziţia
către lucru” (autonomia în căutarea informaţiilor,
precizie în cantităţi etc.).
Cons orţiul va analiza:
Ce trebuie să ştie şi să înţeleagă elevii
de 11-14 ani?
Care este programa comună pe care
elevii proiectului ECLIPSE o vor
acoperi?
Ce îi va interesa?
Care aspecte ale UE sunt relevant e
pentru această grupă de vârstă şi
pentru vieţile lor?

Consorţiul rezumă ce aşteptări are
de la profesorii ECLIPSE
De a atinge competenţele cheie (2006): a
învăţa să înveţi, educaţie civică şi
cetăţenească în dimensiunea europeană,
antreprenoriatul, competenţele în domeniul
TIC
De a încuraja studenţii să devină conştienţi
cu privire la posibilele evoluţii pentru viitorul
lor în societatea contemporană
De a promova învăţarea interculturală şi de
a contribui la dezvoltarea Identităţii
Europene, de a se percepe ca fiind
cetăţeni activi ai Europei, care împărtăşesc
un destin european comun
De a facilita şi îmbunătăţi abilităţile şi
competenţele civice
De a implica elevii în activităţi cetăţeneşti
mai ample, la nivel naţional şi internaţional.

Chestionarul cuprinde 37 de situaţii. Elevii ar
trebui să indice măsura în care sunt de acord
sau nu cu situaţiile date.

Informaţii despre Forum
Subiecte ale Testului de cunoştinţe
1.

Drepturile şi responsabilităţile omului din
ziua de azi

2.

Identitate socială şi culturală (la nivel
local, naţional, european şi global)

3.

Ce este Uniunea Europeană? Europa în
viaţa de zi cu zi

4.

Cetăţenia europeană

5.

Istoria procesului cooperării europene

6.

Activitatea instituţiilor europene.

Noua variantă a forumului este disponibilă.
Documentele din secţiunea privată a website-ului
Eclipse sunt mutate pe noua platformă de învăţare
online.
Aceastea pot fi încă descărcate şi de pe website, dar
în câteva săptămâni vor fi disponibile numai pe
platforma de învăţare online, la secţiunea “baze de
date”.
Crearea Forumului încurajează dinamica relaţiilor şi
lucrul online. Forumul va facilita pregătirea şi
diseminarea materialelor comune şi va încuraja
colaborarea dintre cadrele didactice. Dacă totul se
va realiza în mod corespunzător, prin acest Forum,
participanţii vor putea construi şi împărtăşi
cunoştinţe, vor putea găsi soluţii la întrebări,
probleme şi preocupări comune.

Acest proiect a f ost f inanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie ref lectă numai punctul de v edere al autorului , iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizar e a inf ormaţiilor din acest document.
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Pasul următor!

A treia reuniune a Consorţiului,
în Hanovra, Germania
Consorţiul s-a reunit în septembrie
2012 pentru a treia oară, cu scopul de
a discuta despre Programul adresat
învăţământului secundar şi a pregăti
faza de formare a cadrelor didactice
pentru anul şcolar următor. Fiecare
partener va lucra cu trei şcoli.
Proiectul se adresează claselor a VIIa, a VIII-a şi a IX-a, care fac parte din
învăţământul secundar (deşi termenii
pot varia de la o ţară la alta). Patru
profesori din fiecare ţară vor participa
la cursurile de formare din Trento. În
plus, partenerii au stabilit varianta
finală a materialelor didactice (de
exemplu, Chestionarul, portofoliul
etc.). În cadrul celei de-a treia întâlniri,
e va l u a t o r u l e xt e r n – P e t er
Wittschorek, a prezentat Observaţiile
şi Recomandările cu privire la primul
raport de evaluare. Este foarte
important să se folosească cât mai
mult feedback intern în procesele de
c o mu ni c ar e şi as p ec t el e d e
management financiar. Toţi partenerii
ar trebui să acorde o atenţie sporită
obiectivelor proiectului.

Următoarea etapă a proiectului se va
concentra asupra lucrului cu profesorii
din şcoli: în anul şcolar următor
(2012/13), Consorţiul va începe să
lucreze atât cu profesorii, cât şi cu
elevii. Ei vor testa liniile principale ale
Programului adresat învăţământului
secundar, iar portofoliile elevilor vor fi
baza pentru pregătirea instrumentelor
de testare şi predare/învăţare.

Implicaţi-vă în proiect!
Invităm toate părţile interesate din
domeniul educaţiei pentru cetăţenie
din arii precum a învăţa să înveţi,
iniţiativă, gândire critică şi cetăţenie
să ia parte la proiect.
De asemenea, invităm organizaţia
dvs. să devină partener al Proiectului
ECLIPSE şi să fie reprezentată pe
website-ul ECLIPSE

Aflaţi mai multe despre proiect!
Vizitaţi-ne website-ul:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Toate documentele pot fi descărcate
de pe Website-ul ECLIPSE.
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la
proiect, vă rugăm nu ezitaţi să o contactaţi pe
dna. Prof. Olga Bombardelli, Coordonator al
Proiectului ECLIPSE: eclipse@lett.unitn.it

Acest proiect a f ost f inanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această publicaţie ref lectă numai punctul de v edere al autorului , iar Comisia nu poate fi considerată
responsabilă pentru orice utilizar e a inf ormaţiilor din acest document.

