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Cuprins 
 
 
Informaţii despre proiect          Mai multe… 

Workshop-ul din Svätý Jur (Slovacia) s-a încheiat cu succes              Mai multe… 

Participanţi: 24 participanţi din cele 10 organizaţii partenere în cadrul reţelei eSchool4S şi profesori din 
Germania, Austria, Ungaria, Slovacia, Croaţia, Serbia, Bulgaria şi România        
  

Prezentatori: Dr. Guenther Pfaffenwimmer, Ministerul Educaţiei, Austria / Reinhard Wieser, Paedagogische 
Hochschule Tirol, Austria / Radoslav Vician, e-code, Slovacia 

Gazde: Academia Istropolitana Nova, Slovacia şi Paedagogische Hochschule Tirol, Austria 

Acţiuni viitoare în 2015              Mai multe… 

Evenimente viitoare în 2015             Mai multe… 

http://eschool4s.eu/countries/germany/
http://eschool4s.eu/countries/austria/
http://eschool4s.eu/countries/hungary/
http://eschool4s.eu/countries/slovakia/
http://eschool4s.eu/countries/croatia/
http://eschool4s.eu/countries/serbia/
http://eschool4s.eu/countries/bulgaria/
http://eschool4s.eu/countries/romania/


Informaţii despre proiect 

Proiectul eSchool4S reuneşte 10 parteneri din Germania, Austria, Ungaria, Slovacia, Croaţia, Serbia, Bulgaria şi 

România, care au expertiză în diferite domenii relevante pentru proiect şi care urmăresc atingerea aceluiaşi 

obiectiv – promovarea dezvoltării durabile şi a integrării europene în şcoli. 

 

ESchool4S presupune realizarea unei platforme de e-learning, prin care să se realizeze schimbul de informaţii şi 

experinţă din domeniul Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă (EDD), pe de o parte, iar pe de altă parte, vizează 

dezvoltarea conceptelor de e-learning într-o manieră interdisciplinară, care să abordeze conceptele de Dezvoltare 

Durabilă (DD) şi integrare europeană. Proiectul reuneşte factorii de decizie, instituţiile de pregătire a cadrelor 

didactice, şcolile şi elevii din Regiunea Dunării, cu scopul de a le creşte gradul de conştientizare privind includerea 

conceptelor mai sus amintite în curriculum-ul şcolar. Elevii şi profesorii vor învăţa despre interdependenţa dintre 

componentele sociale, economie, de mediu şi dezvoltarea ţării şi de ce abordarea coroborată a acestora reprezintă 

condiţia esenţială pentru dezvoltarea la nivel naţional, regional şi european. De asemenea, aceştia îşi vor dezvolta 

compentenţele digitale, cognitive şi de comunicare. 

 

Proiectul eSchool4S este implementat în cadrul programului UE "Lifelong Learning Programme" (LLP), Comenius-

Multilateral Networks. A fost recunoscut ca unul dintre proiectele oficiale ale Ariei de Priorităţi 9 " Investiţii în 

oameni şi competenţe", în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. 

 

Date despre proiect 

Durata: 1 Ianuarie 2014 – 31 Decembrie 

2016 

Grupul ţintă: elevi cu vârste între 15 şi 19 

ani 

Coordonatorul proiectului: Deutsche 

Gesellschaft fuer Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), Stuttgart 

Internet: http://eschool4s.eu 

Urmăriţi-ne pe Twitter: @eSchool4S_ger şi eSchool4S_aus 

 

Workshop-ul din Svätý Jur (Slovacia) s-a încheiat cu succes! 

http://eschool4s.eu/
https://twitter.com/eschool4s_ger
https://twitter.com/eschool4s_aut


Partenerii din proiectul eSchool4S s-au întâlnit între 23 şi 26 iunie 

2015 în Svätý Jur. Partenerii din Slovacia şi Austria - Academia 

Istropolitana Nova şi Paedagogische Hochschule Tirol – au fost 

responsabili de organizarea acestui eveniment important.   

În afară de partenerii din proiect, la acest workshop au participat 

şi profesori din ţările partenere, care vor fi implicaţi activ în 

activităţile viitoare ale proiectului. 

Agenda workshop-ului a cuprins o prezentare generală a 

rezultatelor obţinute, stadiul actual de implementare, o sesiune de 

întrebări şi răspunsuri despre aspectele manageriale ale 

proiectului şi o discuţie privind structura platformei eSchool4S Moodle, care a fost moderată de către 

coordonatorul proiectului, respectiv Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Un alt 

aspect important cuprins în agendă l-a reprezentat drepturile de autor care trebuie luate în considerare în 

momentul pregătirii materialelor de e-learning de pe plarforma Moodle. O prezentare cuprinzătoare despre acest 

subiect a fost realizată de partenerul din Austria, respectiv Paedagogische Hochschule Tirol. În plus, au fost 

discutate chestionarele de evaluare şi au fost făcute recomandări de către toţi participanţii.  

Dr. Guenther Pfaffenwimmer de la Ministerul Educaţiei (Viena, Austria) a realizat o prezentare despre reţeaua de 

ecologie din Austria - OEKOLOG (http://www.oekolog.at/welcome.html), reliefând obiectivele şi instrumentele 

acesteia. Dr. Pfaffenwimmer a discutat, de asemenea, cu participanţii despre experienţa sa, despre şansele şi 

provocările proiectului Comenius “Codes” (www.comenius-codes.eu/), pe care l-a implementat împreună cu 29 

de parteneri între 2011 şi 2014. 

Prezentările şi discuţiile despre materialele e-learning realizate de către parteneri au fost facilitate de partenerul 

slovac – e-code şi au avut cea mai mai întindere ca timp. Pe parcursul acestei sesiuni interactive, consorţiul a 

revizuit materialele realizate şi a decis că acestea vor fi incluse în următoarele domenii tematice: "Dezvoltare 

Durabilă", "Apă", "Schimbări Climatice", "Consum Sustenabil" şi "Incluziune Socială", luând în calcul, totodată, 

feedback-ul primit de la profesorii invitaţi privind aspectele de ordin didactic şi de conţinut. 

Platforma Moodle reprezintă un instrument crucial de implicare a profesorilor şi elevilor şi de creştere a gradului 

de conştientizare privind conceptele de Dezvoltare Durabilă, T.I.C. şi Integrare Europeană. Utilizarea materialelor 

atât de către profesori, cât şi de către elevi vor contribui la sensibilizarea acestora prinvind dezvoltarea durabilă 

şi la relevanţa acesteia în dezvoltarea viitoare a UE. De asemenea, va creşte şi gradul de conştientizare al 

cetăţenilor din UE prin încurajarea acestora de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile în plan social şi politic. 

Totodată, platforma va întreţine dialogul transfrontalier despre Dezvoltare Durabilă şi Integrare în UE în Regiunea 

Dunării şi va concolida angajamentul elevilor despre valorile UE. Nu în ultimul rând, le va oferi oportunitatea de a  

dobândi competenţe noi din sfera utilizării calculatoarelor sau comunicării, dar şi posibilitatea de a-şi îmbunătăţi 

cunoştinţele de limba engleză. 

Dezvoltarea de materiale e-learning şi ajustarea modulelor “web-based" vor fi în continuare printre prioritățile 

rețelei pentru următoarele luni de implementare a proiectului.  

http://www.oekolog.at/welcome.html
http://www.comenius-codes.eu/


 

 

Acţiuni viitoare în 2015 
Pentru a atinge obiectivele proiectului, următoarele activităţi se vor realiza în perioada viitoare de implementare 

a acestuia: 

Profesorii din ţările partenere care îşi doresc să utilizeze materialele e-learning în cadrul cursurilor vor fi invitaţi să 

participe la o sesiune de training, care se va realiza în perioada iunie-noiembrie 2015.  După parcurgerea sesiunii 

de instruire, aceştia vor deveni profesori eSchool4S “autorizaţi”. Este de aşteptat ca aceştia să formeze nucleul de 

bază şi să devină multiplicatorii reţelei eSchool4S.  

Sesiunea de instruire a profesorilor eSchool4S va fi urmată de demonstrarea funcţionalităţii cursurilor “web-

based” în şcoli (noiembrie 2015-martie 2016). Demonstraţia este considerată a fi o fază de testare a cursurilor e-

learning (luându-se în calcul aspecte privind design-ul, structura şi conţinutul acestora). După evaluarea fazei 

demonstrative şi a îmbunătăţirea platformei de e-learning, se preconizează că impactul proiectului va creşte, prin 

motivarea mai multor şcoli de a utiliza activ platforma.  

În 4 Noiembrie 2015 se va organiza a 2-a Conferinţă Anuală – al doilea eveniment major de diseminare a 

proiectului eSchool4S – în localitatea Nyiregyhaza din Ungaria. Scopul conferinţei este de a informa factorii 

interesaţi relevanţi (potenţiali parteneri viitori şi membrii ai reţelei) privind progresul proiectului, platforma 

Moodle şi materialele e-learning realizate de partenerii din proiect şi de a prezenta rezultatele preliminare ale 

sesiunii de instruire a profesorilor. 

Evenimente viitoare din 2015 

Proiectul eSchool4S 

Training pentru profesorii Eschol4sS despre Moodle  

Data: Septembrie 2015 (pentru mai multe informaţii: http://eschool4s.eu/event-portal/) 

Loc de desfăşurare: Online 

 

http://eschool4s.eu/event-portal/


A 2-a Conferinţă Anuală eSchool4S (http://eschool4s.eu/event-portal/) 

Data: 4 Noiembrie 2015 

Loc de desfăşurare: College of Nyíregyháza, Ungaria  

Regiunea Dunării 

Austria 

14th E-Learning Day 2015 (http://bit.ly/1B1wlex) 

Data: 16 Septembrie 2015 

Loc de desfăşurare: Graz, Austria 

 

Bulgaria 

Scientific-practical Forum “Innovations in Teaching and Cognitive Development” (http://itlearning-

bg.com/index.php?section=ADST&aud=2&pic=1) 

Data: 1-4 Septembrie 2015 

Loc de desfăşurare: Burgas, Bulgaria 

Scientific-practical Conference "Innovative Solutions for the Integration of ICT in Bulgarian education" 

(http://www.nimero.com/conference2014) 

Data: 9 Septembrie 2015 

Loc de desfăşurare: Sofia, Bulgaria 

 

First National Teachers Forum 2015 "Modern Methods and Approaches towards Effective Teaching" 

(http://www.pedagozi.bg/konferencii/prvi-nacionalen-uchitelski-forum-

2015?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+seminar+-+forum+uchiteli ) 

Data: 10-11 Septembrie 2015 

Loc de desfăşurare: Sofia, Bulgaria 

  

11th Edition of the National Conference on E-Education  "Opportunities for Development of E-Learning in 

Bulgaria" (http://events.idg.bg/bg/2015/education) 

Data: 23 Octombrie 2015 

Loc de desfăşurare: Sofia, Bulgaria 

 

Germania 

The Digital Turn – New Competences Made in Europe (http://www.elig.org/annual-conference/) 

Data: 9-11 Septembri 2015 

Loc de desfăşurare: Berlin, Germania 

 

Digital Education Day (http://educologne.mixxt.de/) 

Data: 24h Octombrie 2015 

Loc de desfăşurare: Cologne, Germania 

 

Ungaria 

ECER 2015 "Education and Transition. Contributions from Educational Research" (http://www.eera-

ecer.de/ecer-2015-budapest/) 

Data: 8-11 Septembrie 2015 

Loc de desfăşurare: Budapesta, Ungaria 

 

 

http://eschool4s.eu/event-portal/
http://bit.ly/1B1wlex
http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=2&pic=1
http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=2&pic=1
http://www.nimero.com/conference2014
http://www.pedagozi.bg/konferencii/prvi-nacionalen-uchitelski-forum-2015?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+seminar+-+forum+uchiteli
http://www.pedagozi.bg/konferencii/prvi-nacionalen-uchitelski-forum-2015?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+seminar+-+forum+uchiteli
http://events.idg.bg/bg/2015/education
http://www.elig.org/annual-conference/
http://educologne.mixxt.de/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2015-budapest/
http://www.eera-ecer.de/ecer-2015-budapest/


România 

Moodle Moot Romania 2015 (https://www.moodle.ro/moot2015/) 

Data: 17-22 August 2015 

Loc de desfăşurare: Constanţa, România 

 

Slovacia 

4th International Conference „Development and Democracy: Thinking Ahead for Sustainable Development”  

Data: 19 Octombrie 2015 

Loc de desfăşurare: Bratislava, Slovacia 

 

 

În România, proiectul eSchool4S este implementat de către Fundaţia TERRA Mileniul III. Activitatea principală a 
organizaţiei se înscrie în domeniul schimbărilor climatice, cu scopul de a îmbunătăţi politicile în acest sector şi 
pentru a ajuta oamenii să se adapteze la efectele schimbărilor climatice. 

Concret, activităţile TERRA III urmăresc trecerea de la combustibilii fosili şi energia nucleară către eficienţă 
energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie, de la transportul auto convenţional către forme de 
transport durabil şi nepoluant, de la produse şi consumuri nesustenabile către noi tehnologii şi produse 
prietenoase cu mediul. Astfel de măsuri încurajează trecerea economiei româneşti într-o etapă noua, a 
sustenabilităţii şi oferă garanţia unui mediu mai curat şi mai sănătos. 

În paralel, organizaţia continuă cu succes activităţile de educare a copiilor şi adulţilor pe teme legate de 
schimbările climatice şi protecţia mediului în general. 

Pentru realizarea acestei misiuni, TERRA III susţine dezvoltarea tehnologică şi economică dintr-o perspectivă 
durabilă şi propune soluţii practice pentru ca activităţile noastre de zi cu zi să aibă un impact cât mai redus asupra 
mediului. 

Mai multe informaţii despre Fundaţia TERRA Mileniul III sunt disponibile aici: http://terramileniultrei.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui newsletter nu constituie aprobarea conținutului care reflectă numai 

punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute. 

Acest proiect este co-finanţat prin 

Programul de Învăţare pe tot 

Parcursul Vieţii al Uniunii 

Europene. 

https://www.moodle.ro/moot2015/
http://terramileniultrei.ro/nuclear-proiecte-implementate/
http://terramileniultrei.ro/transport-proiecte-implementate/
http://terramileniultrei.ro/educatie-2/
http://terramileniultrei.ro/publicatii/manual-de-solutii-verzi/
http://terramileniultrei.ro/

