
 

 

iCAP Project 2017‐2019  
2017-1-UK01-KA201-036517 

A patra întâlnire de proiect, Solski Center Kranj, Slovenia, 4-5 
februarie 2019 

Proiect Erasmus+, KA 2- Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices, KA 201- Strategic Partnernerships for school 
education: Early Innovation Capacity (Fostering innovation interest and 
building innovation capacity among secondary school students through 
opening up new learning spaces for young learners), Agreement no 2017-1-
UK01-KA201-036517. 

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 2 ani ( 01.09.2017-
31.08.2019 ), în 5 țări – UK-Anglia, Grecia, România, Slovenia si Spania, 
aplicant fiind University of Gloucestershire, Cheltenham, UK. Parteneri în 
cadrul proiectului sunt: University of Thessaly-Greece, Platon M.E.P.E., 
Katerini- Greece, Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica Craiova-Romania, 
Solski Center Kranj, Kranj-Slovenia, Furness Academies Trust, Barrow-in-
Furness-UK, Institut de Vilafant, Vilafant-Spain, Working with EuropeSpain. 

 

 

       

 



 
La începutul lunii februarie 2019 s-a desfășurat a patra intâlnire în 

cadrul proiectului iCap, găzduită de către partenerul sloven Solski Center 
Kranj, Kranj. La activitățile prilejuite de această întalnire, au participat și 
reprezentanții Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica, Craiova, o echipă formată 
din cinci persoane, dintre care 2 elevi implicați în proiect. 

Activitățile s-au desfășurat pe parcursul a două zile, iar reprezentanții 
partenerilor de practică, alături de partenerii coordonatori din cadrul 
University of Gloucestershire și University of Thessaly, au colaborat în 
vederea găsirii celor mai eficiente modalități de valorificare a 
experimentării practice în scopul realizării obiectivelor intelectuale ale 
proiectului.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Astfel, î n prima zi a î ntalnirii, discut iile s-au concentrat pe 

prezentarea de ca tre parteneri a progreselor facute î n desfa s urarea 
act iunilor propuse, act iuni ce au pus elevii î n centrul rezolva rii problemelor 
comunitare. Des i fiecare partener a abordat provocarea î ntr-un mod diferit, 
activita t ile desfa s urate fiind foarte variate, s-au ga sit puncte comune î n 
sensul ca  toate echipele au folosit munca î n echipa , au oferit tinerilor 
libertate de decizie dar mai ales ocazia de a lua init iativa pentru a ajuta la 
rezolvarea problemelor comunitare. 

Ca s i la î nta lnirile anterioare, î n a doua zi a evenimentului au fost 
organizate dezbateri paralele (profesori/elevi) ce au avut ca rol selectarea 
celor mai relevante concluzii obt inute î n practica  de ca tre s colile 
participante la proiect, î n vederea valorifica rii ulterioare î n cadrul 
obiectivelor intelectuale ale proiectului. De asemenea, au fost stabilite 
obiectivele s i pas ii ce vor fi urmat i de ca tre parteneri î n faza urmatoare, co-
creativa , ce se va desfa s ura î n ultimele luni ale proiectului.  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
“Implicarea î n acest proiect reprezinta  o experient a  extraordinara  nu 

doar pentru elevii s colii noaste, ci s i pentru noi, cadrele didactice, de a ne 
reevalua prioritat ile, metodele de lucru, nu doar î n ceea ce prives te 
participarea la proiect, ci s i î n munca noastra  de zi cu zi. Pleca nd de la 
premisa ca  viitorul este î n ma inile tinerilor, consider ca  este necesar sa  le 
oferim acestora s ansa de a se implica î n ca t mai multe activita t i cu caracter 
practiv, aplicativ, deoarece acest lucru este de natura  sa  î i ajute sa  î s i 
dezvolte o serie de abilita t i, precum spiritul de init iativa  s i 
responsabilitatea. Mai mult deca t ata t, implicarea acestora î n rezolvarea 
problemelor comunitare, le ofera  tinerilor puterea de a lua decizii î ntr-un 
mod eficient, de a int elege modul î n care act iunile lor î i afecteaza  pe cei din 
jur.  

I n concluzie, schimbul de experient a  din cadrul î nta lnirii de lucru din 
Slovenia s-a dovedit extrem de util î n corelarea strategiilor didactice cu cele 
ale colegilor din alte t ari, a ra spuns unor î ntreba ri s i mi-a permis sa  ma  
dezvolt ata t pe plan uman, ca t s i profesional. Pot afirma ca  experient a 
acumulata  î mi va servi ca ghid nu doar î n realizarea activita t ilor extra-
curriculare ci s i î n activitatea didactica  viitoare, deoarece am descoperit ca  
metodele de lucru folosite î n cadrul proiectului sunt deosebit de eficiente s i 
vin sa  sprijine î nva t area activa , abilita t ile de comunicare ale elevilor.” – 
Profesor participant, Monica Radu  

 

 


