
 
 Parteneriat strategic Erasmus+  

 All together 
Activitate de predare/învățare/formare 

 
  

Gazdă :  Janusz Korczak Schule, IBBENBUREN, 

GERMANIA 
 

 

26.11.2019 – 29.11.2019  

 



Obiectiv central : 
O Schimb de bune practici în domeniul 

consolidării relațiilor de tip profesor-profesor 

în mediul școlar; 

 



Marți, 26.11.2019 

O Turul școlii Janusz-Korczak-Schule, Clădirea 

Școlii Gimnaziale, Uffeln 

 





Concert al trupei de copii a 
școlii 



Prezentarea detaliată a principalelor 

concepte pedagogice ale Janusz-Korczak-

Schule 

 

 Prezentări scurte ale școlilor partenere 

prezente 



Vizită la muzeul pedagogic 
„Draiflessen”  



Miercuri, 27.11.2019 

 

• Vizită la AnSchub, un proiect alternativ constând 

într-un corp de clădire amenajat în cadrul unei   ferme 

pentru elevii care nu reușesc să învețe în sălile de clasă 

convenționale 





Work-shop  Modalități de întărire a 

relațiilor de tip profesor-profesor 

promovate în școlile partenere (partea1) 

CSEI „Cristal” a prezentat  jocuri  de 

teambuilding cu scopul de a determina 

participanții să realizeze că fiecare situație 

/ problemă / poveste are perspective 

diferite încurajând astfel toleranța între 

cadrele didactice în  mediul școlar. 

Deasemenea a fost prezentat un joc de 

stimulare a cooperării și creativității  

profesorilor.  



O Heinrich-Böll-Schule a prezentat conceptul de 
„Ateliere creative pentru  cadrele didactice ”. Ideea 
centrală a acestora este că creativitatea comună 
nu întărește doar fiecare personalitate, ci și toate 
relațiile dintre participanții la atelier, care au un 
impact direct asupra stării lor de bine și a 
succesului în muncă. 

O 136 PS „Luben Karavelov” a prezentat structurile 
de comunicare ale școlii lor și rezultatele unui 
chestionar despre climatul din școală. De 
asemenea, au prezentat diferite activități pentru 
consolidarea relațiilor dintre membrii  personalui 
pe care le-au implementat în școala lor.(team-
building) 



O Training E-Twinning cu d-na Daniela Braun 

(expert extern E-twinning) 



Joi, 28.11.2019 
O Turul Janusz-Korczak-Schule, clădirea 

școlii primare 



O Vizitarea clasei din Proiectul „Nebenan”, un 
proiect comun al serviciului municipal de 
tineret și al Janusz-Korczak-Schule pentru 
susținerea elevilor (și a familiilor lor), cu risc 
crecut de a renunța la școlarizare din cauza 
tulburărilor psihice severe. Schimb de 
impresii cu profesorii implicați în proiect și 
cu asistenții  sociali 



O • Work-shop ,, Modalități de întărire a relațiilor 
de tip profesor-profesor promovate în școlile 
partenere,, (partea 2) 

O - Janusz-Korczak-Schule a prezentat activități utilizate în 
instituție cu scopul de a  consolida relațiile dintre cadre didactice 
: interasistențe colegiale, Programul ,,Profesorii gătesc pentru 
profesori,, ,,Ziua sportivă pentru personal,, sistemul de 
consiliere colegială ...)  

O Echipele  de lucru ale participanților au discutat ideile tuturor 
celorlalte școli și au ales aspectele pe care doresc să le 
implementeze în școala lor  în următoarele luni și-au prezentat 
decizia reciproc. 

O CSEI Cristal Oradea va implementa programul Ziua sportivă pentru 
personal, interasistențele colegiale și work-shopurile creative (în 
cadrul unei activități de team-building la Pădurea Neagră) 

O Intalnirea s-a finalizat prin discuții organizatorice privind implicarea 
copiilor în proiect și evaluarea evenimentului . 
 

 



Și ceva extra...  


