
ÎNTÂLNIREA PROFESORILOR din cadrul Proiectului Erasmus+ „Do-Re-Mi”

”Muzica exprimă ceea ce nu se poate spune în cuvinte și despre care nu se poate tace”, 
                                                                                                                            Victor
Hugo

Înțelegând importanța rolului  muzicii  în  viața  oamenilor,  Școala  Gimnazială „Zaharia
Stancu”,  din  Roşiori  de  Vede,  implementează  proiectul  Erasmus+  „Do-Re-Mi”,  cu
numărul de referință: 2020-1-IT02-KA229-079246, în perioada 2020-2022.

În perioada 3-5 noiembrie 2021, partenerii  din Italia,  Cipru ,  Grecia și  România s-au
reunit  la  Milano,  în  cadrul  primei  întâlniri  de  proiect,  unde  au  fost  stabilite
responsabilitățile,  programul  întâlnirilor  viitoare  și  alte  detalii,  care  vizează
implementarea optimă a proiectului. 

Școala  noastră  a  fost  reprezentată  la  această  întâlnire  de  doamna  director,  Gina
Stăvărache și doamna profesor învățământ primar, Loreta Țivlea.

Programul celor trei zile de întâlniri de lucru a cuprins patru mese rotunde de discuții,
vizite culturale, precum și activități de deschidere și încheiere a lucrărilor comune.



Activitatea de deschidere a proiectului desfășurată miercuri, 3 noiembrie 2021, a debutat
cu  salutări oficiale de bun venit din partea domnului Daniele Laurente Di Biasio, director
al Instituto Professionale ENRICO FALCK, Milano, Italia, după care fiecare partener și-a
prezentat  propria  școală  și  strategii  de  predare  pentru  o  educație  incluzivă,  specifice
sistemelor  educaționale  ale  țărilor  de  apartenență.  Au  urmat  discuții  cu  scopul
identificării metodelor de predare comune tuturor țărilor participante.

Ziua a doua de lucrări comune din cadrul proiectului Erasmus+ „Do-Re-Mi”, a avut loc
joi, 4 noiembrie 2021 și a debutat cu prezentarea „Beneficiile educaționale ale muzicii în
sala de clasă incluzivă” realizată și expusă de prof. Scozia Matteo. Au urmat două rânduri
de mese rotunde de discuții „Implementarea proiectului - Întâlnirile viitoare, organizare și
plan” și „Informarea, monitorizarea și evaluarea proiectului”. Ziua s-a încheiat cu vizita
culturală  în  orașul Milano,  în care  ghidul  local  a  prezentat  istoria  veche și  recentă  a
orașului, detalii privind viața milanezilor, obiectivele turistice importante și destinații mai
puțin cunoscute turiștilor, dar cu importanță culturală și istorică pentru localnici.

Ziua a treia de lucrări  comune din cadrul  proiectului,  desfășurată vineri,  5 noiembrie
2021, a cuprins două rânduri de mese rotunde de discuții „Împărtășirea experiențelor și
provocărilor” și „Configurarea mijloacelor de comunicare (eTwinning etc…)”. Au urmat



feedback-ul,  concluziile  și  închiderea  întâlnirii,  marcată  de  oferirea  Certificatelor  de
Participare la activitățile proiectului Erasmus+ „Do-Re-Mi”.


