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Proiectul ECLIPSE
ECLIPSE este un proiect multilateral
Comenius de 2 ani şi jumătate, care a început
în octombrie 2011. Un Consorţiu internaţional
dezvoltă soluţii invoatoare cu privire la
materiale şi metode de învăţare (Programul
adresat învăţământului secundar), pentru a
promova cetăţenia europeană în rândul
elevilor cu vârste cuprinse între 13-14 ani şi
pentru a dezvolta competenţe cheie, precum
a învăţa să înveţi, gândirea critică, spiritul de
iniţiativă şi antreprenoriatul.

A patra întâlnire a Consorţiului din
Trento, Italia
Consorţiul proiectului s-a întrunit în
martie pentru a patra oară, cu scopul
de a derula o conferinţă a profesorilor
din fiecare ţară participantă, care a
durat patru zile. Consorţiul şi profesorii
s-au reunit pentru a discuta despre
practicile educaţionale de predare şi
testare a materialelor şi pentru a se
asigura că materialele sunt uşor de
uti li zat de cătr e pr of esorii di n
învăţământul secundar.
D u pă an u l şc o l ar 2 01 2/ 2 01 3,
materialele vor fi revizuite şi optimizate
pentru publicarea finală.

Conferinţa profesorilor,
Martie 2013
Profesorii din Germania, Italia, Spania şi
Portugalia au participat la conferinţa
profesorilor din martie 2013 din Trento
(Italia). În timpul conferinţei, profesorii au
lucrat împreună, în cadrul mai multor
sesiuni de grup. Scopul sesiunilor de
grup a fost de a împărtăşi, discuta şi
consolida munca profesorilor cu
instrumentele ECLIPSE, precum şi de a
oferi feedback pentru îmbunătăţiri
ulterioare. Profesorii şi-au prezentat
şcolile din care provin şi sistemele de
învăţământ, axându-se pe teme ce au
legătură cu materialele de predare şi
testare ECLIPSE (unităţi de muncă,
portofoliul elevilor etc.) şi cu cetăţenia
europeană. Prin urmare, cadrele
didactice au avut posibilitatea de a
acumula cunoştinţe de bază ale
activităţilor colegilor lor din ţările
partenere. Conferinţa a fost completată
de o vizită la Liceul din Mezzolombardo,
de lângă Trento (Istituto Comprensivo di
Mezzolombardo), care a oferit o
perspectivă mai bună în înţelegerea
sistemului şcolar italian.

Întâlnire din Veneţia, Universitatea Cà Foscari
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Seminarul Învăţarea Cetăţeniei, din
Portugalia, Martie 2013

Pasul Următor: Procesul
de evaluare

Institutul de Educaţie de la Universitatea din
Lisabona, a derulat în data de 6 martie, un
seminar denumit Învăţarea Cetăţeniei:
Şcoala şi Comunitatea, condus de Prof.
Sousa Florbela, cu participarea Prof.
Helena Salema. În cea de-a doua parte a
seminarului a avut loc lansarea celei de-a
treia cărţi electronice (e-book), School and
Community - Global

Pe parcursul lunii viitoare, consorţiul va lucra
împreună cu profesorii pentru a îmbunătăţii
materialele ECLIPSE. Unităţile de lucru vor fi
testate în practica educaţională, în cadrul tuturor
ţărilor participante, pentru a avea certitudinea că
materialele de predare/testare pot fi utilizate.
Profesorii vor lucra cu liniile principale ale
Programului adresat învăţământului secundar.
Obiectivul principal se va concentra pe analiza
şi evaluarea testelor de cunoştinţe şi a
chestionarelor elevilor, aferente unităţilor de
lucru Analiza testelor va începe la sfârşitul
anului şcolar 2012/2013.

Citizenship Labs, eveniment organizat de
Prof. Florbela Sousa şi Susana Gonçalves.
La această lansare a participat şi Prof.
Isabel Freire de la Institutul de Educaţie al
Universităţii din Lisabona, care a prezentat
cartea şi subliniind anumite aspecte.

Scurte comentarii ale organizatorilor:
“Această lucrare este menită să contribuie la
o înţelegere mai amplă a stării de fapt cu
privire la studiul şi dezbaterile pe tema
problemelor legate de cetăţenie şi educaţie
pentru cetăţenie într-o lume globală, care este
interconectată din punct de vedere social,
economic şi politic.
Pregătirea generaţiilor viitoare pentru a trăi
într-o lume sustenabilă, paşnică şi productivă
nu este doar o preocupare recentă, ci a fost
înt o td ea u na
p rez en tă
în
pr actic il e
educaţionale şi a fundamentat întotdeauna
proiectele şi sistemele educaţionale. În plus,
cetăţenia este un element integral al
ideologiilor şi politicilor educaţionale.
Elementul nou este sentimentul de urgenţă pe
care aceasta îl elicită. Consideraţiile teoretice,
studiile empirice şi proiectele de intervenţie
prezentate aici sunt un bun indicator al
faptului că interesul asupra cetăţeniei globale
este în conformitate cu tendinţele globale
actuale.”

Implicaţi-vă!
Invităm în mod cordial toate părţile
interesate din domeniul educaţiei pentru
cetăţenie europeană, din arii care privesc“a
învăţa să înveţi”, dezvoltarea iniţiativei şi a
gândirii critice să contribuie la îmbunătăţirea
materialelor proiectului cu ajutorul expertizei
lor.

Aflaţi mai multe despre proiect!
Vizitaţi-ne website-ul:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Apreciaţi-ne pe Facebook:
https://www .fac ebook.com/
eclipse.european.citizenship
Contactaţi echipa ECLIPSE: Prof. Olga
Bombardelli, Coordonator al Proiectului
ECLIPSE: eclipse@lett.unitn.it
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