Minți, Inimi și Porți deschise pentru educația non formală
Școala Gimnazială din comuna Ghindeni, județul Dolj, a organizat o reuniune
transnațională în cadrul proiectului ,,Open Doors for Non-Formal”, desfășurat în perioada
2014-2016 și finanțat prin programul Uniunii Europene, Erasmus+, parteneriate strategice.
Partenerii în acest proiect sunt 1 Epal Trikalon, Grecia, Sehit Albay Ibrahim
Karaoglanoglu Imam Hatip Ortaokulu,Konya, Turcia, ”Juozas Tumas–Vaizgantas”
Gymnasium, Svedasai, Lituania, Liceul „Matei Basarab” Craiova, Gimnazjum Nr 3, Grodzisk
Mazowiecki, Polonia, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj și Quarter
Mediation din Olanda.
Rezultatul proiectului va fi o colecție de bune practici în folosirea de metode non
formale, „How to use non-formal methods in the formal education”, care va fi împărtășit
comunității educaționale prin publicarea în siteuri educationale și în cadrul unor activități de
perfecționare.
În 6 mai, partenerii au fost primiți cu pâine și cu sare la Școala Gimnazială Ghindeni,
au vizitat școala și au discutat cu elevii. Au participat, în curtea grădiniței, pictată cu imagini
din țările partenerilor, la un spectacol inedit, interactiv, de tradiții populare organizat cu
sprijinul comunități locale din Ghindeni – cântece și dansuri populare, workshop tradițional
de realizare a măturilor (o ocupație specifică a locuitorilor comunei Ghindeni) și un workshop
de mâncăruri tradiționale.

In cele patru zile ale reuniunii de proiect s-a analizat mersul proiectului, producerea
rezultatului final, activitățile realizate de parteneri la nivelul instituțiilor, dar și în comun și,
cel mai important, impactul asupra elevilor, care se dorește a fi sporirea interesului pentru
activitățile școlare și îmbunătățirea rezultatelor la învățătură.

Proiectul OPEN DOORS FOR NON FORMAL este finantat prin programul Erasmus+, Parteneriate
strategice, de catre Comisia Europeana. Continutul acestui material, precum si folosirea acestuia,
sunt responsabilitatea integrala a autorilor.

În 7 mai, în cadrul parteneriatului, CJRAE Dolj a organizat o Conferință internațională
de diseminare si exploatare a rezultatelor proiectului, prin care fiecare partener s-a adresat
unui număr mare de cadre didactice din școli din țară.
La organizarea reuniunii de proiect și-au alăturat eforturile CJRAE Dolj și Liceul
”Matei Basarab” din Craiova, în calitate de parteneri, găzduind, în 8, respectiv 9 mai,
întâlnirea partenerilor și prezentându-le realizările în cadrul proiectului.
Luni, 9 Mai 2016, a însemnat pentru Proiectul „Open Doors for Non Formal” un
buchet bogat de activități organizate la Liceul „Matei Basarab” din Craiova, unul dintre
partenerii care reprezintă România în cadrul proiectului.
Casa Băniei a devenit gazda activității de diseminare a rezultatelor proiectului, o gazda
nu doar primitoare, ci și dornică să vorbească partenerilor străini, dezvăluindu-le frumusețea
și originalitatea tradiției locale.
Tot aici a fost organizat un workshop, profesorii participanți au învățat tehnica prin
care banalul șervețel de masă se înnobilează, transformându-se într-un mic tablou a cărui
frumusețe concurează, fără niciun complex, desăvârșirea tablourilor clasice.
Workshopul a fost gândit ca o modalitate de valorizare a rezultatelor unor metode
nonformale deja implementate, antrenând, de data asta, profesorii participanți.

9 mai, Ziua Uniunii Europene, a fost sărbătorită la Inspectoratul Școlar Județean Dolj
prin realizarea unei expoziții cu creațiile elevilor români.

Diseminarea, multiplicarea și valorizarea rezultatelor proiectului în comunitatea
educațională s-a realizat în cadrul unei Mese Rotunde desfașurate la Inspectoratul Școlar
Județean Dolj, cu participarea și a reprezentanților Casei Corpului Didactic Dolj.
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Etajul I al Liceului „Matei Basarab” s-a transformat într-o veritabilă expoziție;
rezultatele proiectului obținute de-a lungul celor doi ani de implementare au fost prezentate
tuturor participanților la întâlnirea de proiect.

De asemenea, Liceul Matei Basarab a organizat un bufet tradițional și o masa
interculturală.
Agenda întâlnirii de proiect a continuat cu discuții pe tema valorizării rezultatelor
proiectului, stabilindu-se structura finală a Ghidului de metode nonformale.
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După ce a fost evaluată întâlnirea de Proiect ce a avut loc în România, s-a completat
minuta întâlnirii și profesorilor le-au fost acordate certificatele de participare.
Echipa de implementare a proiectului:
Negru Simona
Luca Dana
Tanase Daniel
Firescu Daniela
Mehmudov Nelida
Ghira Camelia
Costache Gabriela
Bostina Adrian
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