
 

   Noiembrie-decembrie 2015 

   Să continuăm călătoria noastră în ACEAFNE.... 

   La întorcerea din reuniunea din Portugalia, profesor Zepişi Simona a realizat o prezentare a 

acestei întâlniri, care poate fi vizualizată la..... sau pe pagina de Facebook a proiectului la nivelul 

scolii: 

https://www.facebook.com/download/216954428638069/Prezentare%20reuniune%20Portugalia.

pptx 

    

    

https://www.facebook.com/download/216954428638069/Prezentare%20reuniune%20Portugalia.pptx
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     În 11.11.2015 a avut loc cursul de formare în domeniul educaţiei non-formale, gazde şi 

organizatori ai activităţii fiind  prof. Laura Erculescu- membru al echipei şi inspector în cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean şi prof. Zepişi Simona- coordonatorul proiectului.  

Agenda activităţilor a cuprins: 

1. ICE BREAKING 

2. FORMAL-NONFORMAL - INFORMAL video prezentare 



3. PREZENTARE ELEMENTE CONCEPTUALE  FORMAL-NONFORMAL - 

INFORMAL– pezentare PPT 

4. ACTIVITATE PRACTICĂ – stil de învățare 

5. PREZENTARE ELEMENTE CONCEPTUALE  NONFORMAL - pezentare PPT  

6. ACTIVITATE PRACTICĂ 

     Fiecare profesor a primit prin e-mail un material bibliografic.La activitate au participat 19 

profesori din echipa de proiect. Sarcina fiecărui profesor pentru urmatoarele două săptămâni a 

fost să realizeze o activitate non-formală cu elevi i(nu neaparat din grupul ţintă), pe care au 

prezentat-o în cadrul întâlnirii de schimb de bune practici din 25.11.2015. Fiecare profesor a  

prezentat o descriere a activităţii, a participanţilor la activitate, materialele utilizate, metoda 

folosită şi câteva reflecţii asupra activităţii (puncte tari, puncte slabe, impactul asupra elevilor).  

  A fost realizat un portofoliu cu fişele activităţilor, fotografii, produse ale activităşilor non-

formale realizate de către profesorii participanţi. 

   Toţi profesorii şi-au exprimat entuziasmul cu privire la acest gen de activitate, la implicarea 

elevilor în context non-formal. 

   La final, a fost aplicat un chestionar de feed-back care a înregistrat concluzii mulţumitoare 

pentru organizatori. 

 



    

    

 In aceasta perioadă, elevii s-au pregătit pentru concursurile de selecţie  a elevilor care vor 

beneficia de mobilităţi.  

 S-au desfăşurat patru  concursuri: 

1. 

Crearea unui album de prezentare a țării, orașului, școlii – ”About US”  

 Concursul  a continuat cu un interviu în limba engleză pentru primii trei elevi din clasament. 

 15-16.12.2012 



2. Concurs de eseuri în limba engleză pe tema “The Impact of Pollution on People’s Health”  

      Elevii au  prezentat eseul în faţa unei comisii de examinare şi interviu. Jurizarea s-a realizat 

pe categorii de vârstă. 

15-16.12.2012 

  

3. Concurs de eseuri în limba engleză pe tema “Sustainability Development and Energy 

Comsumption for an Ecological Society” 

      Elevii au  prezentat eseul în faţa unei comisii de examinare şi interviu. Jurizarea s-a realizat 

pe categorii de vârstă. 

15-16.12.2012 

 

4. Concurs de creativitate  (trei probe): 

- eseu  despre importanţa reciclării materialelor folosite- realizat acasă anterior concursului 

-confecţionarea de obiecte decorative/obiecte pentru bradul de Crăciun din materiale reciclabile   



- interviu în limba engleză  

10-16.12.2015 

 

  

 



              La cele patru concursuri au participat 22 de elevi din cei 40 de elevi din grupul ţintă, 

mulţi dintre aceştia participând la două, trei concursuri. 

   Câştigătorii şi destinaţiile lor sunt: 

Barbu Theodor – Suedia 

Zepişi Andrei Laurenţiu – Suedia 

Zahărăchescu Bogdan – Suedia 

Niţu Cristina – Polonia 

Pavelescu Viviana- Polonia 

Păunaş Adrian Rareş – Polonia 

Bosnea Vlad- Polonia 

Vlad Andreea-  Polonia   

Roman Maria Roberta – Lituania 

Sivache Alessandra Elena – Lituania 

Erculescu Theodora  -Lituania 

Mierloiu Anca – Lituania 

     O prezentare a acestor concursuri şi impresii ale elevilor poate fi vizualizată la adresa.... sau 

https://www.facebook.com/download/565903226890589/ErasmusACEAFNE_prezentare%20co

ncursuri.pptx 

        În ultima săptămână de şcoală, elevii clasei a XI-a G, coordonaţi de prof. Zepişi Simona, au 

participat la un atelier de confecţionare a unor ornamente din materiale reciclabile,  pentru bradul 

de  Craciun al clasei. Elevii au avut o serioasă şi conştientă implicare, au îmbinat utilul 

(refolosirea unor materiale) cu placutul (activitate relaxantă de creaţie) şi au fost foarte mândrii 

de bradul împodobit de ei. 

 



    

    

    



       

    

   In noiembrie-decembrie 2015 au fost aplicate chestionare  initiale la 40 de elevi, 23 de 

profesori, 20 părinţi si doi directori. S-a realizat o interpretare statistica a rezultatelor la nivel 

local. Suntem în aşteptarea rezultatelor partenerilor pentru a le centraliza....  

 Dar acest lucru se va întampla luna viitoare...:) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


