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Știri 

 

Informații proiect: E-School for Sustainability in the Danube Region (eSchool4S)                Mai multe… 

Proiectul eSchool4s se află pe drumul cel bun!            Mai multe… 

Participanți: 36 participanți din 10 organizații active în domeniul educațional din România, Germania, 
Austria, Ungaria, Slovacia, Croația, Serbia și Bulgaria.   

Speakeri:  Dr. Ferenc KISS, rectorul Colegiului din Nyíregyháza, Dr. Csilla STÉGER, Directorul 

Departamentului de Învățământ Superior din cadrul Ministerului de resort,  Gabriela PICO și Maria 

CARCIUMARU (GIZ) și Radoslav VICIAN (e-code-Slovakia), Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ și Marta JENDEKOVÁ, 

(AINOVA), Valerija RADICEVIC (Aquilonis), Christine LECHNER (Pädagogische Hochschule Tirol), Mimi 

VIDENOVA (73 school “Vladislav Gramatik”), Mihai ENESCU (Fundația TERRA Mileniul III), Danka PURIC 

(University of Belgrade), Christiane SPIES (LAK) și Ingrid JUNG (ESD-Expert) 

Gazda: Colegiul din Nyíregyháza, Ungaria 

Evenimente viitoare:  

Evaluarea și revizuirea modulelor de curs eSchool4S (workshop)                             Mai multe… 

 
 
 
 
 

 ESchool4S se află pe drumul cel bun! 

A doua conferință anuală 

Colegiul Nyíregyháza, Ungaria  

4 noiembrie 2015 



Informații despre proiect 

eSchool4S – o platformă de e-Learning transnațională pentru învățare în comun  

Proiectul E-School for Sustainability in the Danube Region (eSchool4S) reunește 10 parteneri din Germania, 

Austria, Ungaria, Slovacia, Croația, Serbia, Bulgaria și Romania, care sunt specializați în diferite domenii 

relevante și care s-au dedicat unui obiectiv comun – introducerea în școli a conceptelor de dezvoltare 

durabilă și integrare europeană. 

eSchool4S operează cu o platformă educațională Moodle, prin intermediul căreia se realizează schimb de 

informații și experiențe din sfera Educației pentru Dezvoltare Durabilă (EDD) și se dezvoltă module 

interactive de instruire și învățare menite a acoperi un spectru larg din domeniile dezvoltare durabilă și 

integrare europeană. Astfel, proiectul reunește factori decizionali, instituții de instruire a profesorilor, 

unități de învățământ și elevi din Regiunea Dunării cu scopul de a le crește gradul de conștientizare privind 

educația ecologică și pentru a promova acest concept în curriculum. Elevii și profesorii vor învăța care este 

conexiunea dintre domeniile social, economic, de mediu și politicile de dezvoltare ale unei țări. Prin urmare, 

ei vor ști de ce interacțiunea echilibrată între dimensiunile de dezvoltare este o condiție pentru o dezvoltare 

durabilă la nivel național, regional și european. De asemenea, vor avea ocazia de a dobândi noi competențe 

din sfera TIC, competențe cognitive, de comunicare ș.a. 

Proiectul eSchool4S se desfășoară în cadrul programului european "Lifelong Learning Programme" (LLP), 

Comenius-Multilateral Networks. Acesta a fost oficial recunoscut și inclus în Prioritatea 9: “Investiții în 

oameni și competențe”, din cadrul  Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (eng. EU Strategy for the 

Danube Region – EUSDR).  

 
 
Durată: 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2016  

Grup țintă: elevi cu vârste între 15 și 18 ani  

Coordonator: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Stuttgart  

Web-site: http://eschool4s.eu  

Platforma Moodle:  http://moodle.eschool4s.eu 

 

ESchool4S se află pe drumul cel bun! 
 

Cea de-a doua conferință anuală a fost organizată în 4 noiembrie 2015 la Colegiul din Nyiregyhaza, Ungaria, 

locația unuia dintre partenerii din proiect. Conferința a avut două obiective principale – prezentarea 

stadiului actual al implementării proiectului și diseminarea de informații specifice, realizată de către experți 

din Ungaria. Proiectul se află la finele celui de-al doilea an de implementare. Până în prezent, multe dintre 

obiective au fost atinse, iar rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței: realizarea materialelor de 

instruire pe platforma de E-learning Moodle și finalizarea cu succes a sesiunii de instruire dedicată 

profesorilor participanți în proiect. Faza de testare a materialelor de către profesori și elevi va debuta în 

curând... Printre aspectele discutate cu experții participanți, s-a dezbătut și modul prin care se pot identifica 

metode inovative de includere a criteriilor de sustenabilitate în conținutul cursurilor, în actualul context 

european. Experții au subliniat importanța consolidării competențelor lingvistice în limba engleză prin 

crearea de rețele, cum ar fi ENSI (Environment and School Initiatives). 
 

http://eschool4s.eu/
http://moodle.eschool4s.eu/


În numele Colegiului Nyíregyháza Dr. Judit 

Vallner a salutat publicul, lectorii și partenerii 

eSchool4S. Ea a prezentat, ulterior, programul 

Conferinței. Doamna Gabriela PICO, 

coordonator proiectului, din partea GIZ, a 

detaliat scopul conferinței: familiarizarea 

participanților cu platforma de e-learning 

Moodle și cu conceptele de EDD (Educație 

pentru Dezvoltare Durabilă), cu arhitectura sa 

didactică, și conștientizarea participanților 

privind relevanța și utilitatea acesteia în scopul 

promovării dezvoltării durabile și a integrării 

europeană în regiunea Dunării.  
 

Dr. Ferenc KISS, rector al Colegiului, a evidențiat importanța unei 

dezvoltări cu adevărat durabile, care nu poate fi măsurată prin PIB. El a 

subliniat necesitatea de a lua în considerare dezvoltarea durabilă nu 

numai din punctul de vedere al științelor naturale. Artele - filme, poezie, 

fotografii - joacă un rol important în sensibilizarea inimii și sufletul; în 

aceste cazuri, crescând probabilitatea ca oamenii să adopte un 

comportament adecvat dezvoltării durabile. Astfel, educația pentru 

dezvoltare durabilă și formare a cadrelor didactice ar trebui să aibă o abordare holistică 

 

Dr. Csilla Steger, directorul Departamentului de Învățământ Superior, a explicat provocările pentru sistemul 

școlar și implicațiile pentru educația profesorilor în Europa în secolul 21. Într-o economie bazată pe 

cunoaștere, tinerii trebuie să dobândească cunoștințe, abilități, atitudini și valori, precum și instrumentele 

necesare pentru a obține noi cunoștințe. Aceste competențe includ, de asemenea, abilități de comunicare 

și cooperare, precum și gândire critică. Aceste cerințe implică o schimbare de paradigmă în sensul că rolul 

profesorului ar trebui să fie de lider și facilitator al dezvoltării tinerilor. În acest context, oportunitățile de 

învățare pe tot parcursul vieții pentru profesori sunt esențiale pentru a-i ajuta să se adapteze la ritmul de 

transformare a societății. 
 

 

Următoarele sesiuni au vizat prezentarea progreselor realizate până în prezent în cadrul proiectului 

eSchool4S. În primul rând, Maria Cârciumaru (GIZ) și Radoslav VICIAN (e-code-Slovacia) au prezentat 

platforma Moodle, dezvoltată pentru eSchool4S, precum și structura cursului. Zuzana Štefánikova și Marta 

JENDEKOVÁ, (AINOVA) au prezentat cursul "Ce este dezvoltarea durabilă?",  dezvoltat pe structura agreată 

de comun acord a cursurilor Moodle, inclusiv activități pentru studenți și orientare specială pentru profesori. 
 

 

După pauză, Valerija RADICEVIC (Aquilonis) a prezentat metodologia de lucru și structura primei sesiuni de 

instruire adresată profesorilor. Aceasta a inclus un webinar care a permis cadrelor didactice să afle informații 

despre platforma Moodle dezvoltată în cadrul proiectului eSchool4S, accesând cursul "Ce este dezvoltarea 

durabilă?". De asemenea, profesorii au primit informații despre modul de utilizare, precum și despre 

probleme privind drepturilor de autor și, nu în ultimul rând, despre EDD. Christine LECHNER (Pädagogische 

Hochschule Tirol) a prezentat rezultatele evaluării acestei sesiuni de instruire. Un rezultat important a fost 

interesul clar al cadrelor didactice în utilizarea Moodle și în subiectele abordate în cadrul proiectului. Cu 



toate acestea, mulți profesori nu erau încă foarte încrezători în utilizarea acestei platforme în sala de clasă. 

Limba engleză este încă un obstacol major pentru unii dintre ei. 

 

 

Următoarea sesiune a oferit o imagine de ansamblu a conținuturilor cursurilor elaborate: apa: Mimi 

VIDENOVA (73 școală "Vladislav Gramatik"), schimbările climatice: Mihai ENESCU (Fundația TERRA Mileniul 

III), incluziunea socială: Danijela PETROVIC (Universitatea din Belgrad), consum durabil: Christiane SPIES 

(LAK). Prezentarea a inclus structura lecțiilor și a oferit publicului o imagine de ansamblu asupra modului în 

care aceste subiecte sunt abordate în cursurile respective. 

 

Sesiunea "Cum formează competențele? Abordarea didactică a eSchool4S "a reprezentat o legătură cu 

discursurile de la începutul conferinței. Ambii prezentatori au referit la necesitatea de a promova nu numai 

cunoștințe, ci, de asemenea, aptitudini și valori. Prezentarea doamnelor Ingrid JUNG și Gabriela PICO a 

relevat necesitatea promovării competențelor la provocările specifice dintr-o lume globalizată, care are 

nevoie să găsi o cale spre durabilitate. Schimbările sociale care sunt necesare sunt posibile doar dacă 

oamenii înțeleg natura sistemică a problemelor globale și vor poseda competențe pentru abordarea acestor 

probleme în contextul lor specific. Implicațiile pentru educația pentru dezvoltare durabilă și eSchool4S sunt 

clare: promovarea de competențe pentru analiza problemelor, evaluare și acțiune în legătură cu fiecare 

subiect, precum și cu obiectivul clar de a promova integrarea regională în regiunea Dunării. 

 

La sfârșitul zilei, Attila Varga (Rețeaua ENSI) a avut cel de-al treilea 

discurs. În primul rând, el a explicat structura și obiectivele ENSI; în al 

doilea rând, a informat publicul despre rețeaua de eco-școli din Ungaria 

și conexiunile sale internaționale. El a recomandat caseta Dunării 

(Danube box), o platformă de învățare care a fost deja creată pentru 

integrarea regională și informare cu privire la educația de mediu, precum 

și pachetul verde (Green pack) proiectat pentru Europa Centrală și de Est. 

 

 

La final, Ingrid JUNG, facilitatorul conferinței, a realizat un rezumat al aspectelor 

dezbătute în cadrul conferinței și Judit VALLNER a închis evenimentul, adresând 

mulțumiri prezentatorilor și audienței. 

 

eSchool4S poate afirma cu mândrie că obictivele și activitățile proiectul sunt în 

conformitate cu tendințele și abordările europene actuale de predare și învățare și 

înglobează teme legate de dezvoltarea durabilă, TIC și competențele de limba 

engleză. Mai mult decât atât, conceptul didactic al eSchool4S este pe deplin aliniat cu 

abordarea bazată pe valoare, care este principala modalitate de realizare a schimbării 

atitudinilor tinerilor în sensul asumării responsabilității și creșterii gradului de implicare civică. 

 

 

 

 

 

 

 



 Evenimente viitoare 

Evaluarea și revizuirea modulelor de e-Learning eSchool4S (workshop)  

Perioada: 1-2 martie 2016 

Locația: 73 SOU “Vladislav Gramatik”, SOFIA, BULGARIA 

 

Următoarea întâlnire va avea loc la începutul lunii martie în Sofia. Scopul principal al workshop-ului este ca 

participanții să se familiarizeze cu punerea în aplicare și rezultatele din prima etapă de testare a claselor on-

line ale plaformei Moodle eSchool4S pentru e-learning prin EDD. În timpul atelierului, va fi prezentat  

raportul de evaluare a fazei de testare alături de concluzii și recomandări pentru optimizarea în continuare 

a materialelor de e-Learning. 

 

Aspecte de la eveniment 

  

  
 

 

 

MAI SUS 

 

 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui newsletter nu constituie aprobarea conținutului acestuia, 

care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute.  


