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”Get in shape for Europe” (GISE)
În perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, Liceul ”Ștefan Procopiu” va implementa proiectul
de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229049580. Parteneriatul este coordonat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui. Parteneri sunt 4 școli
din Bulgaria, Grecia, Italia și Polonia. Scopul proiectului este promovarea valorilor democratice
și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a cetățeniei active și dotarea elevilor și
profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare pentru a deveni cetățeni europeni
informați și implicați.

Changing lives.
Opening minds.

Proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe”
(GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580 este
finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul
ERASMUS+. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

ERASMUS+ DAYS 2018

În data de 13 octombrie 2018, 7 cadre didactice (Busuioc Ionela, Loghin Diana, Bărdiță Carmen,
Croitoru Daniela, Luca Diana, Coșaru Georgiana, Palade Elena) au participat la Conferința
județeană de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectelor ERASMUS+ organizată de
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui în cadrul evenimentului #Erasmus+ Days 2018, eveniment ce
beneficiază de înaltul patronaj al lui Antonio Tajani, președintele Parlamentului European. În prima
parte a conferinței au fost prezentate 8 proiecte de mobilități ERASMUS+-KA1 în domeniile
educație școlară, educația adulților, formare profesională VET implementate de unitățile de
învățământ din orașul Vaslui. Proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) cu
nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580a fost prezentat de prof. Busuioc Ionela.

CLUBUL EUROPEAN ÎN ACȚIUNE!

În data de 5 noiembrie 2018, elevii din Clubul European de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui au
participat la o activitate în cadrul căreia au fost abordate următoarele aspecte:
1. Exercițiu de intercunoaștere: ”Bucuruza”.
2. Programul ERASMUS+ - oportunitate pentru dezvoltarea competențelor cheie
3. Proiectul ”Get in shape for Europe” (GISE) – prezentare generală
4. Povestea UE – scurt istoric al formării Uniunii Europene
5. Evaluarea activității: Exit slips.
Cu sprijinul elevului Roman Cătălin Florin, membrii din Clubul European pot acum comunica și
colabora mai ușor datorită grupului de pe Facebook. De asemenea, proiectul GISE are o pagină de
Facebook pentru diseminarea activităților (Proiect Erasmus - GISE - Liceul Ștefan Procopiu
Vaslui).

COMPETENȚELE CHEIE
În data de noiembrie 2018, membrii Clubului European au aflat că Programul ERASMUS+ oportunitate pentru dezvoltarea competențelor cheie. Cu acest prilej, au fost prezentate pe scurt
informații despre cele 8 categorii de competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
propuse de Uniunea Europeană. A doua zi, elevii de la clasa a IX-a E, sub îndrumarea d-nei
profesoare Croitoru Daniela și cu aportul a 4 elevi din Clubul European,

au aprofundat

caracteristicile celor 8 categorii de competențe cheie. Elevii au fost împărțiți în 8 grupe. Fiecare
grupă a detaliat o categorie de competențe-cheie pe care apoi a prezentat-o celorlalți. În reiuniunea
din 22 mai 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o nouă recomandare privind cele 8 categorii
de competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

COMPETENȚELE CHEIE
COMPETENȚE DE ALFABETIZARE
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI(A FI)

CUNOȘTINȚE (A ȘTI)
Cunoștințe de citire și scriere
Cunoștințe de vocabular,
gramatică funcțională, privind
funcțiile limbajului
Cunoștințe privind cele cele 3
tipuri principale de interacțiune
verbală, principalele caracteristici
ale diverselor stiluri și registre ale
limbii.

Comunicare orală și scrisă
Daptarea comunicării la diverse
situații.
Capacitatea de a utiliza diverse tipuri
de surse, de a căuta, culege și
prelucra informații, de a formula și
exprima argumente oral și în
scris.Gândire critică și capacitatea de
a evalua informațiile și de a lucra cu
acestea.

CUNOȘTINȚE (A ȘTI)

Ires pentru interacțiunea cu alte
persoane.Conștientizareaimpactului
limbajului asupra celorlalți.
Necesitatea de înțelege și utiliza limba
într-n mod pozitiv și responsabil din
punct de vedere social.

COMPETENȚE MULTILINGVISTICE
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI (A FI)

Cunoștințe de vocabular și gramatică
funcțională în diferite limbi.
Cunoașterea principalelor tipuri de
interacțiune verbală și registre ale
limbilor.
Cunoștințe privind convențiile
sociale, aspectul cultural și
variabilitatea limbilor.

Capacitatea de a înțelege mesajele
verbale, de a niția și încheia
convesații, de a citi, înțelege și
redacta texte.

Aprecierea diversității culturale
Interes și curiozitate cu privire la
alte limbi.
Interes și curiozitate față de
comunicarea interculturală.
Respectarea profilului individual al
fiecărei persoane.

COMPETENȚE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI, TEHNOLOGIEI, INGINERIEI ȘI
MATEMATICII
CUNOȘTINȚE (A ȘTI)
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI (A FI)
Cunoștințe privind numerele, măsurile
și structurile, operațiile de bază și
prezentările matematice de bază, o
înțelegere a termenilor și conceptelor
matematice.
Cunoștințe despre principiile de bază
ale naturii, concepte științifice, teorii,
principii și metode fundamentale, o
înțelegre a impactului științei,
tehnologiei, ingineriei și activităților
umane în general asupra naturii.

CUNOȘTINȚE (A ȘTI)
Cunoașterea principiilor generale,
mecanismele și logica acre stau la
baza tehnologiilor digitale aflate în
plină evoluție.
Posibilitățile, limitările, efectele și
riscurile tehnologiilor digitale.

Utilizarea raționamentului matematic,
comunicarea în limbaj matematic,
utilizarea instrumentelor ajutătoare
corespunzătoare (date statistice,
grafice).
Capacitatea de a utiliza logica și
gândirea rațională pentru a verifica o
ipoteză, capacitatea de a utiliza și
gestiona instrumente și mașini
tehnologice, precum și date
științifice.

Respectarea adevărului, dorința de a
căuta raționamente și de a verifica
valabilitatea acestora.
Atitudine de analiză critică și
curiozitate, o preocupare pentru
aspectelee tice, susținerea siguranței
și durabilității mediului.

COMPETENȚE DIGITALE
APTITUDINI (A FACE)
Utilizarea tehnologiilor digitale
pentru a-și susține cetățeniaa ctivă și
incluziunea socială, colaborarea cu
ceilalți, creativitatea.
Capacitatea de a utiliza, accesa, filtra,
evalua, crea, programa și împărtăși
conținuturi digitale.

ATITUDINI (A FI)

Atitudine reflexivă și critică.
Curiozitate.
Abordare etică, sigură și
responsbailă a modului de utilizare a
instrumentelor digitale.

COMPETENȚELE CHEIE
COMPETENȚE PERSONALE, SOCIALE ȘI DE A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI
CUNOȘTINȚE (A ȘTI)
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI (A FI)
Cunoștințe privind codurile de
conduită și normele de
comunicare acceptate în general
de diferite societăți și medii.
Cunoștințe privind elementele
constitutive ale unui corp
sănătos, ale unei minți
sănătoase și ale unui stil de
viață sănătos.
Cunoștințe privind strategiile de
învățare.

Capacitatea de a identifica propriile capacități și
interese, capacitatea de abordare a situațiilor
complexe, de a gândi în mod critic și de a lua
decizii.
Capacitatea de a învăța și lucra atât în colaborare,
cât și în mod individual, precum și e a-și organiza
procesul de învățare și de a persevera, de a gestiona
în mod eficient propria carieră și interacțiunile
sociale.
Capacitatea de a colabora în echipe și de a negocia.
Manifestarea toleranței, exprimarea și înțelegerea
unor puncte de vedere diferite.

COMPETENȚE CETĂȚENEȘTI
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI (A FI)

CUNOȘTINȚE (A ȘTI)
Cunoașterea valorilor comune
europene.
Înțelegerea critică a principalelor
evoluții ale istoriei naționale, locale,
universale.
Cunoștințe despre integrarea
europeană.
Înțelegerea dimensiunilor
multiculturale ale societăților
europene și a modului în care
identitatea culturală contribuie la
identitatea europeană.

CUNOȘTINȚE (A ȘTI)

Atitudine pozitivă față de
propria bunăstare personală,
socială și fizică și pe învățarea
pe tot parcursul vieții. Respect
față de diversitate.
Disponibilitatea de a depăși
prejudecățile.
Curiozitatea de a căuta
oportunități de învățare și de
dezvoltare în diverse situații
de viață.

Gândire critică și aptitudini de
soluționare a problemelor.
Aptitudini de dezvoltare a
argumentelor și participarea
constructivă laa ctivitățile
comunității, precum și la procesele
decizionale de la toate nivelurile.
Capacitatea de a accesa, de a înțelege
critic rolul și funcțiile mass-mediei în
societățile democratice.

Respectarea drepturilor omului.
Disponibilitatea de a participa la
procesul decizional democratic de la
toate nivelurile, precumși la
activitățile civice.
Sprijinirea diversității sociale și
culturale, a egalității de gen,
coeeziunii sociale, a stilurilor de
viață durabile, promovarea culturii
păcii și nonviolenței.
Interes față de evoluțiile politice și
socio-economice,științe umaniste și
comunicarea interculturală.

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI (A FI)

Cunoașterea diferitelor contexte și
oportunități pentru punerea ideilor în
practică în activitățile personale,
sociale și profesionale.

Creativitate.
Capacitatea de a lucra în echipă și
individual, de a lua decizii financiare,
de a comunica și de a negocia.

Dorința de a motiva alte persoane și
de a pune în valoare ideile acestora,
empatia, grija față de alte persoane,
acceptarea abordărilor etice de
asumare a responsabilității pe
parcursul întregului proces.

COMPETENȚE DE SENSIBILIZARE ȘI EXPRESIE CULTURALĂ
CUNOȘTINȚE (A ȘTI)
APTITUDINI (A FACE)
ATITUDINI (A FI)
Cunoașterea culturilor și modurilor de
exprimare locale, naționale, regionale,
europene și mondiale, precum și
cunoașterea produselor culturale.

Cpacitatea de a exprima și interpreta
cu emaptie idei figurative și abstracte,
experiențe și emoții.
Abilitatea de a identifica și concretiza
oportunități în inter personal, social
sau comercial prin intermediul artelor
și a altor forme culturale.

Atitudine eschisă și respect față de
diversitatea expresiilor culturale.
Abordaree tică și responsabilă a
proprietății intelectuale și culturale.
Curiozitate față de lumea
înconjurătoare.
Dorința de a participa la experiențe
culturale.

