
 

ECLIPSE 

Învăţarea cetăţeniei europene în 

cadrul unui program adresat 

învăţământului secundar  

Acest proiect a fost f inanţat cu ajutorul Comisiei Europene. Această 

publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia 

nu poate f i considerată responsabilă pentru orice utilizare a 

informaţiilor din acest document.  

Pentru mai multe informaţii: 

Prof. Olga Bombardelli 

Coordonator 

Universitatea din Trento 

eclipse@lett.unitn.it  

http://www.eclipse.lett.unitn.it/ http://eclipse.lett.unitn.it/ro/index.html 

 

Proiectul ECLIPSE reprezintă educaţia 

pentru cetăţenie, respectul drepturilor 

omului şi al democraţiei. Astfel, ECLIPSE 

încurajează toleranţa şi respectul privind 

celelalte culturi. 

Consorţiul 

 

 
 

Italia  
Coordonator. Prof. Olga Bombardell i 

 
 

Spania 
 

 

 

Coordonator: Prof. Lidia E. Santana 

Portugalia  
 

Coordonator: Prof. Maria-Helena C. 

Salema 

Marea Britanie 
C oordonat or:  K erry Sounders 

AGOR A Civic Education  

Germania 
Coordonator: Prof. Dirk Lange 

Formarea şi parteneriatul cu 

profesorii 

 

Toate şcolile interesate sunt binevenite să 

ia parte la Proiectul ECLIPSE! Contactaţi-

ne pentru a afla cum puteţi deveni 

parteneri ai acestui proiect la adresa: 

eclipse@lett.unitn.it 

Cadrele didactice din învăţământul 

secundar din cadrul ţărilor participante vor 

avea acces la versiunile de testare ale 

planurilor şi materialelor elaborate în 

cadrul proiectului ECLIPSE. De 

asemenea, acestea beneficia de cursuri 

de formare în educaţia pentru cetăţenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va avea loc o conferinţă internaţională 

pentru profesorii din cadrul ţărilor 

partenere. Aceasta se va desfăşura la 

Universitatea din Trento (Italia) în martie 

2013. 

 

România 
 

 

 

Coordonator: Prof. Irina Stănciugelu  



 

 

Despre ECLIPSE 

 

Proiectul multilateral Comenius ECLIPSE a 

început din Octombrie 2011 şi se va derula pe 

o perioadă de doi ani şi jumătate. 

Obiectivul proiectului este de a dezvolta materi-

ale inovative de predare bazate pe Învăţarea 

cetăţeniei europene în cadrul unui program 

adresat învăţământului secundar. 

 

 

Consorţiul ECLIPSE 

 

Consorţiul este format din experţi în domeniul 

educaţiei, cu experienţă în formarea avansată 

a cadrelor didactice şi educaţia/ formarea 

tinerilor. Colaborarea dintre partenerii proiectu-

lui din Germania, Italia, Portugalia, România, 

Spania şi Marea Britanie, permite schimbul 

creativ de cunoştinţe şi dezvoltarea continuă 

de metode de success, valabile la nivel Euro-

pean. 

Obiectivele proiectului 

 

De a promova Cetăţenia Europeană ac-

tivă 

De a dezvolta competenţe cheie, cum ar 

fi competenţele cetăţeneşti, a învăţa să 

înveţi, iniţiativa, gândirea critică şi capaci-

tatea de auto-planificare ( portofoliul) 

De a sprijini tranziţia critică dintre şcoala 

învățământul secundar şi învățământul 

terțiar, respectiv vocațional, cu ajutorul 

competenţelor cheie dobândite  

De a consolida identitatea europeană în 

rândul tinerilor 

De a promova relaţia dint re învăţarea 

formală şi non-formală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î n 

acest fel, programul ECLIPSE le va permite ele-

vilor să îşi dezvolte spiritul  cetăţenesc europe-

an, ca parte a învăţării pe tot parcursul vieţii.  

Rezultate durabile ale proiectului 

 

material didactic pentru consolidarea Cetăţ-

eniei europene şi a Identităţii europene în 

cadrul şcolilor secundare; 

 

rezultate teoretice şi practice pentru formare-

a avansată a cadrelor didactice şi învăţarea 

elevilor;  

 

propuneri de indicatori şi metode de instruire 

pentru cetăţenie activă;  

 

monitorizarea succesului politicilor de forma-

re şi educaţie cu privire la cetăţeţenia activă; 

 

îmbunătăţirea înţelegerii relaţiei dintre opor-

tunităţile de învăţare şi cetăţenia activă.  

 

 

Pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor 

proiectului, va fi pusă la dispoziţie o publicaţie 

ECLIPSE cu propuneri de predare/învăţare 

pentru programa elaborată şi materialele de 

predare necesare, destinată înainte de toate 

utilizării de către elevi (clasele a VII-a, a VIII-a şi 

a IX-a), sub îndrumarea profesorilor şi 

pedagogilor lor.  


