
Acreditare Erasmus+ pentru Educație Școlară – 

Group Mobility of School Pupils 

 

Colegiul Național "Nicu Gane" beneficiază de Acreditare Erasmus pentru Educație Şcolară 

până în 2027, iar obiectivele vizează îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor, prin 

participarea la cursuri de formare sau activități de tip job shadowing. Totodată, alte două obiective 

se axează pe implicarea elevilor în activități outdoor care să încurajeze comunicarea asertivă, lucrul 

în echipă și prevenirea bullyingului. 

Pe parcursul acestui an şcolar, conform cererii de finanțare, vor participa la mobilități 20 de 

profesori  şi 35 de elevi. Până în acest moment, au participat deja la activități în cadrul acreditării: 5 

elevi şi un profesor, în Polonia, şi 6 profesori, în Spania.  

O altă mobilitate a avut loc în Grecia, la 4
th

 High School of Arta,  în perioada 13-17 februarie 

2023, fiind implicați 8 elevi şi 2 profesori . 

 Astfel, elevii de la Colegiul Național "Nicu Gane" au organizat activităţi 

specifice proiectului, împreună cu elevii şi profesorii din Arta, menite să le 

dezvolte spiritul de echipă, respectul şi toleranța față de alte culturi şi civilizații, 

dar şi comunicarea în limba engleză. Au descoperit un univers nou, au învățat 

de la elevii care i-au găzduit cum pot fi gestionate situațiile de bullying existente 

la ei în şcoală, ce măsuri se pot lua şi cum poate fi prevenit acest fenomen. S-a 

pus accent pe cooperare și comunicare eficientă, interacțiunea dintre elevii din 

cele două școli în rezolvarea de sarcini comune contribuind la atingerea 

obiectivelor prestabilite în proiectul Erasmus+. 



 A fost un program variat, derulat 

atât în școala gazdă, cât și în afara ei, 

iar elevii români au aflat cum 

funcționează sistemul educațional 

grecesc și ce mijloace și metode se 

folosesc în procesul didactic. Vizita la 

primăria orașului i-a pus, de asemenea, 

în situația de a  le transmite celor 

prezenți care sunt obiectivele 

proiectului nostru și care sunt 

avantajele programului Erasmus+. 

Vânătoarea de comori derulată pe 

străzile orașului, vizitarea unor 

obiective istorice, activitățile sportive și 

cele de combatere și prevenire a 

bullyingului au contribuit, cu siguranță, atât la dezvoltarea universului cultural și emoțional al 

elevilor, cât și la manifestarea unor atitudini pozitive față de ceilalți, chiar și atunci când au 

întâmpinat bariere de comunicare sau de înțelegere.  

Așadar, toți participanții și-au îmbunătățit competențele sociale, civice și lingvistice, iar 

activitățile derulate în colaborare cu 

elevii și profesorii din Grecia și-au 

dovedit, de bună seamă eficiența.  

În luna martie, 6 profesori vor 

participa la întâlniri de lucru (job 

shadowing) în Turcia (Ankara), iar 17 

elevi și 3 profesori vor fi găzduiți de o 

școală din Spania ( Badalona) pentru a 

organiza activități comune specifice 

proiectului.  

 


