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”Education through active citizenship” - Learning, Teaching, Training Activity – în 

format ”Blended mobility” - desfășurată la Szent István Egyházi Általános Iskola és 

Kollégium Makó, Ungaria       

      Proiectul Erasmus+ ”Education Without Borders” a ajuns la ultima Activitate de învățare, predare și 

formare, care, datorită situației sanitare generate de Pandemia de coronavirus 2019–20, s-a desfășurat în 

format ”blended mobility” în școala parteneră din Makó, Ungaria - Szent István Egyházi Általános Iskola 

és Kollégium. 

     Grupul de participanți cu prezență fizică la această mobilitate a fost alcătuit din cadre didactice și elevi 

din cele două școli partenere din România, 

alături de către colegii lor maghiari:  

✓ Liceul Tehnologic Petrol Moreni, 

România (coordonator) – 2 cadre 

didactice și 7 elevi 

✓ Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni, 

România – 2 cadre didactice și 5 elevi 

✓ SZIGNUM Mako, Ungaria – 4 cadre 

didactice și 15 elevi 

      Elevii și profesorii de la celelalte două școli partenere, Lycée Antoine Roussin, Saint Louis - Reunion 

Island, Franța  și Empower Learning Academy Trust – Bower Park Academy, Romford, Marea Britanie 

au fost prezenți virtual, via Google Meet.  

       Derularea activităților 

 

       Organizarea activităților a fost foarte bine planificată, astfel încât, toate cele cinci școli partenere au 

participat activ, live sau virtual, la aproape 

toate activitățile desfășurate.  

       În sala special amenajată, cu 

respectarea regulilor de siguranță sanitară 

și a măsurilor privind prevenirea 

contaminării cu virusul SARS-CoV-2, a 

fost amplasat un ecran suficient de mare 

pentru partenerii noștri aflați online, pe 

Google Meet. Participanții au fost entuziasmați tocmai de faptul că, în pofida condițiilor speciale, s-a 

asigurat o bună vizibilitate și o comunicare eficientă între ”live” și ”online”, 

astfel încât distanțarea a fost considerabil atenuată!   

Activitatea de învățare, predare și formare a debutat cu vizionarea prezentărilor 

realizate de elevi despre țările, orașele și școlile partenere. Fiecare școală 

parteneră a venit cu o serie de noutăți, astfel încât am luat cunoștință cu toții 
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despre provocările la care a trebuit să facă față și rezultatele obținute în ultima perioadă.   

    Un moment important pentru tema acestei întâlniri a fost 

prezentarea rezultatelor activităților derulate în fiecare școală parteneră, 

înainte de mobilitate, în formate diverse: PPT/video/discurs/colaj de 

imagini cu momente reprezentative din acțiunile de voluntariat derulate 

în fiecare școală parteneră.   

 

 

      Grupul de elevi români și maghiari au trecut apoi la fapte și au pus 

în evidență faptul că au înțeles 

importanța activităților de voluntariat 

pentru dezvoltarea propriei  

personalități. Echipați cu mănuși și 

saci pentru depozitarea gunoaielor au 

mers în drumeție în lunca Mureșului 

și au ecologizat această zonă, 

învățând astfel să își asume 

responsabilități, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. 

       Cu ajutorul telefoanelor mobile au fost transmise ”live” 

momente inedite din timpul acțiuni, astfel încât și partenerii din 

online să ia parte la această inițiativă!  

 

 

      Sub deviza „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei” elevii au 

realizat, utilizând platforma Canva, cărți poștale care să evidențieze 

sentimente de ajutorare față de persoanele defavorizate și stări  afective 

pozitive față de semeni.  

      Pentru ca toți elevii, cei prezenți fizic și cei din online să învețe să 

utilizeze platforma Canva a fost organizat un workshop constructiv și 

foarte apreciat de către participanții. Pentru realizarea cărților poștale 

elevii au utilizat desene proprii și mesaje motivante și pline de optimism, dovedind astfel că au învățat să 

dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. 

     Cărțile poștale realizate de elevi vor fi tipărite și valorificate în beneficiul organizației 

nonguvernamentale ”Dincolo de curcubeu” din Mako. 
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   Este deja bine cunoscut faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă 

elevilor un confort psihic enorm,  se simt valorificați, își formează noi 

prieteni și realizează rolul lor în societate. Grupul de elevi români și 

maghiari au demonstrat încă o dată acest lucru: au format echipe mixte 

și, într-o după amiază însorită, au jucat o partidă de fotbal alături de doi 

dintre profesorii școlii gazdă, bucuria și spiritul de fair play fiind stările 

unanim adoptate!  

  

     Activității culturale 

      Vizita la Budapesta, capitala Ungariei, străbătută de apele Dunării, a 

fost un moment mult așteptat, mai ales de elevii celor două școli din 

România! A fost un prilej extraordinar pentru mulți dintre participanți să 

cunoască simbolurile istoriei acestui popor, obiectivele turistice 

reprezentative, monumentele și arhitectura fabuloasă a acestui oraș 

european. Grație tehnologiilor media, un tur virtual a al Budapestei fost 

transmis și partenerilor aflați în mediul online!  

     Activitatea de învățare, predare și formare a fost marcată și de momente 

artistice care au umplut de bucurie și căldură inimile tuturor. Elevii fiecărei țări au prezentat la începutul 

programului un scurt moment tradițional care ne-a reamintit diversitatea culturală europeană și potențialul 

acesteia de a promova coeziunea socială, unitatea și toleranța. 

     În plus, la finalul reuniunii de proiect, gazdele au organizat o cină 

tradițională, nou prilej pentru schimb de impresii, idei, sentimente!  

 

        

       Mobilitatea s-a încheiat într-un mod deosebit, cu o scurtă trecere în revistă a tuturor Activităților de 

învățare, predare și formare din cadrul proiectului, prima prezentată fiind cea din urmă, cea din Makó, 

tocmai pentru ca partenerii din online să se simtă parte activă a evenimentelor care s-au derulat aici.   

      Au urmat apoi celelalte, în ordine cronologică, astfel încât am retrăit cu toții momentele unice din 

fiecare întâlnire de proiect. 

      La final, gazda noastră a decernat diplome 

pentru fiecare participant, precum și 

certificatele de participare. Un moment 

emoționant a fost realizarea pozei de final a 

proiectului, care a încercat să surprindă toți 

participanții, atât cei prezenți online, cât și cei 

de la fața locului. Încheiem acest proiect cu 

mulțumirea că am reușit să facem față cu brio 

tuturor provocărilor, cu speranța că vom 

continua colaborarea între noi și pe viitor.  



  
 

   Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ 
    Acest material reflectă doar opinia autorilor şi nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a AN sau a Comisiei Europene. 
 

 

 

 

 

 


