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Inițiativa lansării unui proiect Erasmus în care școala noastră să fie implicată a fost, de la 

început, o provocare pe care ne-am dorit-o și la care am vrut să participăm, ca urmare a unei 

necesități pe care am identificat-o și căreia i-am definit obiective și finalități. Trăim vremuri 

diferite de cele în care am trecut noi prin școală. Pe de-o parte, societatea s-a schimbat, forța de 

muncă s-a redefinit și reorientat, Europa este un teritoriu vast și multicultural, în care toți ne 

mișcăm liberi, dorindu-ne să cunoaștem oameni și locuri noi, să muncim în altă parte pentru a ne 

fi mai bine, să descoperim noi ocazii de-a ne pune în valoare, de-a ne educa în spiritul comunitar. 

Astfel, a luat naștere proiectul Erasmus + ”Prezent la școală, motivat pentru învățare”, primul 

proiect european al școlii noastre.  

Ne amintim uneori de acele vremuri în care numele unor țări și orașe europene ne aduceau 

în privire imagini văzute în  poze, gândindu-ne atunci că nu vom putea păși niciodată pe acele 

străzi, în acele muzee, că nu vom cunoaște niciodată oamenii acelor locuri, care au aceleași profesii 

sau preocupări pe care le avem și noi. Dar istoria a vrut să fie altfel și noi ne-am bucurat de asta, 

în mod real și frumos. Acum nu mai putem concepe să nu putem pleca, să nu putem decola, să nu 

putem respira și aerul altor meleaguri. 

Elevii noștri, confruntați de multe ori cu probleme de adaptare școlară, asaltați de 

tehnologia care le oferă realități virtuale, alternative înșelătoare și modele îndoielnice, promovate 

uneori agresiv de mass media, nu mai văd în școală o cale de realizare personală. O consideră 

importantă doar pentru că le este necesară o hârtie care atestă că au trecut prin ea, care le netezește 

calea către un job, speră ei, comod și bine plătit. Și uneori sunt apatici, plictisiți, absenți. Alteori 

eforturile noastre de a ajunge la mintea și sufletul lor sunt neinspirate sau învechite. Și atunci se 

impune o nouă abordare, una responsabilă și documentată, una diferită de cele cu care ne-am 

obișnuit. Proiectele europene oferă această abordare. Așa că...la drum!  

Am căutat motivele blazării, ale absenteismului, ale scăderii entuziasmului pentru învățare. 

Am conceput chestionare pe care le-am aplicat, am discutat cu ei, le-am centralizat, le-am 

interpretat și apoi am studiat oferta și condițiile înscrierii la un proiect de anvergură. Și efortul s-a 

concretizat în concluzii. Și proiectul s-a conceput, s-a scris și ne-am înscris în competiție. Am 

câștigat! Ceea ce a însemnat abia începutul. Pe parcursul a aproape doi ani, două echipe a câte 

șapte cadre didactice au lucrat în cadrul acestui proiect, și-au împărtășit experiențele, și-au împărțit 

sarcinile. Am participat la două mobilități, una la Florența-Italia și alta la Malaga-Spania, unde am 

învățat să colaborăm cu profesorii din alte țări europene. Am aflat că există probleme comune, cu 

care trebuie să ne confruntăm și pe care trebuie să le gestionăm împreună. Pentru că sunt ale 

noastre, ale acestei patrii minunate, străvechi și colorate, uneori lovită de crize, de boli și războaie, 

care este Europa. De la hubloul avionului în care m-am aflat în drum spre Malaga, am văzut orașe 

frumoase, concentrice sau risipite, râuri și păduri, Alpii și Dunărea, Mediterana cu porturile ei vii, 

gândindu-mă la cât suntem de diverși, de răspândiți și, totuși, împreună, într-un efort comun de-a 

înțelege ce ni se întâmplă, de ce ni se întâmplă, cum putem rezolva lucrurile, astfel încât să existe 

un viitor pentru copiii bătrânului continent. Și mărturisesc că, la aterizare, am avut un sentiment 

aparent inexplicabil: și acolo eram acasă! Sentimentul s-a confirmat în fiecare zi pe care am 

petrecut-o la Malaga. Am comunicat cu colegii din alte țări de parcă ne-am fi cunoscut 

dintotdeauna, am găsit valori comune, am râs și ne-am jucat, dar mai ales am învățat lucruri noi, 

pe care la întoarcere le-am aplicat la clasă. Și nu doar la clasă, ci și în viață. Orice contact cu alți 



oameni te îmbogățește, te ajută să evoluezi, să afli, să te redescoperi, să înțelegi că și tu poți, că 

totul se poate, dacă vrei cu adevărat să faci ceva. 

Proiectul nostru se numește Prezent la școală, motivat pentru învățare și și-a propus să 

convingă elevii că școala poate fi atrăgătoare, că profesorii le sunt parteneri, că lecțiile sunt 

deschise și interactive, că totul se învață prin încercare și eroare, că școala este locul unde nu se 

greșește, ci unul în care ne pregătim să trăim. 

Ce și-au dorit oamenii dintotdeauna, încă de atunci când trăiau în peșteri și nu inventaseră  

limbajul și scrisul? Să comunice, să-și exprime temerile, speranțele, planurile, sentimentele. O 

făceau prin desene care se regăsesc și acum în caverne. A fost o nevoie care s-a dezvoltat odată cu 

psihicul nostru. Cu cât avem mai multe gânduri, cu atât ne dorim să le exprimăm mai mult, mai 

fidel, mai elocvent. Pe de altă parte, apariția limbajului articulat a condus la o mai intensă 

dezvoltare a creierului. Comunicarea este o necesitate vitală a vremurilor noastre. Și rigorile ei 

sunt transmise prin actul educației, de care noi, dascălii, mai mult decât alții și mai mult ca oricând, 

suntem responsabili. Și cum putem să comunicăm altfel decât prin colaborare, a noastră cu elevii, 

individual sau cu clasa întreagă, a noastră cu colegii noștri, cu părinții, cu comunitatea în care 

trăim? Și cum altfel putem comunica și colabora decât fiind creativi, adaptându-ne la condiții, 

adaptându-ne unii la alții, mediind conflictele, găsind soluții noi la probleme vechi, încurajând idei 

îndrăznețe, jucându-ne, conversând euristic despre ceea ce ne oferă natura și cum putem interpreta 

și folosi oferta ei generoasă? Iar gândirea critică este cea care trebuie să însoțească fiecare act al 

cunoașterii realității.  

În calitate de dascăl trebuie să te reinventezi în fiecare zi și să inventezi fiecare oră. Nu 

există clase identice, nu există elevi la fel, nu există lecții frumoase sau urâte, după cum nici noi 

nu suntem în aceeași dispoziție în fiecare zi. Există unități de învățare, există tipuri de lecții, există 

metode și procedee didactice clasificate doar pentru că în activitatea noastră avem nevoie de 

organizare, de proiectare și de perspectivă. Dar fiecare lecție este o noutate, nu doar pentru elevi, 

ci și pentru noi înșine. Și pentru a rămâne ceva în mintea și inima elevului, apelăm la cele mai 

surprinzătoare metode, la cele mai inedite exemple, la inventarea mijloacelor didactice, la evaluări 

dintre cele mai neobișnuite.  

Mai mult decât oricând, într-o lume în care se vorbește foarte mult despre analfabetism 

funcțional, trebuie să-i determinăm pe elevi să formuleze păreri proprii  despre ceea ce văd și ceea 

ce citesc. Pe care să și le poată susține cu argumente pertinente. Pentru că lumea în care vor trăi va 

fi una concurențială și neiertătoare. Tot ce faci în interesul elevului este permis. Așa cum tot ce 

faci în numele iubirii este iertat. Dacă-l înveți să lupte pentru a se susține și a performa, onest și 

continuu, l-ai învățat să existe. Nu doar să supraviețuiască, ci să exceleze. Va înțelege că și eșecul 

este un profesor, se va ridica și va reîncepe lupta. O atmosferă caldă, calmă, încurajatoare îi va 

crea încredere în dascăl, în el însuși și în actul învățării. Un feedback permanent din partea noastră 

îl vor face să se ierte pentru greșeli, să nu se identifice cu ele, să nu eticheteze oamenii pentru 

comportamente singulare.  

Despre aceste lucruri, și despre încă multe altele, am aflat noi în ultimul an și jumătate, de 

când am activat în cadrul proiectului Erasmus. Și calea este deschisă pentru a participa la alte 

proiecte, pe care ni le dorim la fel de plăcute, pe cât ne sunt de utile. Până atunci, să continuăm să 

gândim critic, să creăm, să colaborăm și, mai ales, să comunicăm!  
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