
Proiectul de schimb de experiență 

 și de mobilitate a elevilor, profesorilor și personalului administrativ 

Colegiul Național Gheorghe Șincai, București - Institut Ferran Casablancas, Sabadell, Spania 

 

La  01.09.2015 s-a  încheiat acordul de parteneriat între Colegiul Național Gheorghe Șincai și 

Institut Ferran de Casablancas, Sabadell, Spania, pentru derularea proiectului bilateral de mobilitate 

pentru elevi, personal didactic si personal administrativ, în anul școlar 2015-2016. 

Proiectul are drept scop schimbul de experienta între cele două școli partenere,  în vederea 

stabilirii unor relații de colaborare pe termen lung de care să beneficieze liceenii celor două școli. 

Obiectivele specifice, agreate de Colegiul Național Gheorghe Șincai, sunt: 

1. Cunoașterea altor organizații școlare din spațiul european: a culturii organizaționale, a culturii 

spaniole în general, a organizării școlare și a administrației școlilor din Spania 

2. Îmbunătățirea abilităților elevilor de a comunica în limba engleză; 

3. Consolidarea relațiilor de colaborare între cele două școli, pentru proiecte comune viitoare. 

Anul acesta s-au derulat două seminarii de contact, unul la Sabadell-Barcelona, altul la București, 

cu pilotarea mobilității unui grup de elevi din fiecare țară parteneră. Pentru un prim contact cu 

partenerii noștri, proiectul s-a derulat în condiții foarte bune: relațiile stabilite între cele două școli, 

prin echipele de proiect desemnate, sprijinite de consiliile de administrație ale celor două licee, au 

condus la decizia de continuare a proiectului și de organizare a unor activități comune cu elevii implicați 

în proiect. 

Elevii români și cei catalani au pregătit și au susținut, în fața colegilor din țara gazdă, prezentări ale 

școlilor din care provin, ale țării de origine, dar și ale unor repere culturale naționale. De asemenea, au 

fost organizate lectii demonstrative în fiecare dintre cele două școli: elevii și profesorii români au 

participat la o oră de arte, în cadrul Institutului Ferran, iar cei spanioli au fost invitați la o oră de limbă 

engleză. A fost asigurat, de profesori de specialitate din cele două școli, schimbul de informații privind 

curricula și organizarea examenelor naționale. De asemenea a fost asigurat transferul de informații 

privind tipul de organizare administrativă a școlii, prin reprezentanții aparatelor administrative ale 

celor două școli.  În afara școlii, cu acordul celor două consilii de administrație, au fost organizate vizite 

la obiective turistice de interes din zona școlii gazdă. Pe toată perioada mobilității, elevii oaspeți au 

fost găzduiți de familiile copiilor implicați în proiect din țara gazdă. Așadar părinții au fost și ei parte a 

proiectului, chiar una foarte importantă. Au participat la organizarea și desfășurarea programului în 

școală, au avut o grijă, dar și o bucurie în plus, un alt copil care a avut nevoie de atenția lor. ”Family 

day” a fost numele dat timpului petrecut cu familia gazdă, fiecare familie având libertatea să aleagă 

locul și modalitatea în care să-l facă pe micul oaspete să se simtă cât mai bine. 

Rezultatele acetor seminarii de contact sunt vizibile și foarte importante: 

-Acordul de parteneriat va fi prelungit pe perioadă nedeterminată 

-Elevii au comunicat în limba engleză, exersându-și sau dezvoltându-și abilitățile de comunicare în 

această limbă 



-S-au închegat relații de prietenie între copii, între profesorii din cele două echipe de proiect, dar 

și relații stabile de colaborare între cele două consilii de administrație. 

-Au fost realizate două filme, în timpul vizitelor din România și Spania, precum și un portofoliu 

ilustrativ (fotografii și documente din timpul proiectului). 

În etapa imediat următoare, aprilie-iunie 2016, în cele două școli se va face evaluarea proiectului, 

cu participarea elevilor, profesorilor și părinților implicați. Până la afișarea rezultatelor evaluării finale, 

vă invităm să urmăriți filmele și fotografiile ce vor fi postate pe www.cnghsincai.ro . Etapa de selecție 

a elevilor, pentru mobilitatea din anul școlar următor, va începe la 01.10.2016. Atenție, însă (!), este 

un proiect, nu o excursie! 

 

 

http://www.cnghsincai.ro/

