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admin / 21/01/2019

Semne bune anul are – aşa ar suna, ca într-un clişeu, anunţarea faptului că mai multe cadre didactice de la Şcoala Ioan
Grigore Teodorescu din satul Ruseni (comuna Borleşti) vor participa în 2019 la cursuri de perfecţionare de top. Jurnalistic şi
mai precis, este vorba de o treime din personalul didactic al unităţii şcolare respective (9 din 26 de profesori) care vor urma
perfecţionări prin celebrul Proiect Erasmus, pe bani europeni, în 4 ţări de pe continent. Peste 21.000 de euro este suma
nerambursabilă atrasă de managementul şcolii pentru ca 9 profesori şi învăţătători (profesori pentru ciclul primar) să fie
instruiţi cu bune practici europene în 4 domenii importante, în Spania, Grecia, Slovenia şi Cehia.

„Este un proiect care încununează şi şlefuieşte efortul pe care cadrele didactice îl depun în slujba elevului. Elevul
este principalul obiect de activitate al Şcolii şi este evident că a-i învăţa pe alţii presupune ca tu, ca dascăl, să înveţi
mereu, să fii în pas cu metode şi problematici tot mai moderne. Dincolo de obiectivele concrete ale proiectului şi de
temacile cursurilor la care vor merge profesorii de la Ruseni-Borleşti, proiectul în sine este încă o dovadă că
personalul didactic al şcolii este într+un parteneriat real cu părinţii şi comunitatea şi că instituţia noastră are o
colaborare foarte bună atât cu instituţiile din Educaţie – mă refer şi la Inspectoratul Şcolar şi la casa Corpului Didactic
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– dar şi cu administraţia publică locală. Primăria şi Consiliul Local Borleşti sunt mereu aproape de Şcoală şi de
nevoile ei, domnul primar Vasile Puică este în aceeaşi măsură edil dar şi prieten al şcolii noastre”, spune directorul
Cristinel Constantin.

Culisele aplicării cu un proiect Erasmus şi câştigării unei finanţari de fix 21.690 de euro sunt interesante: Şcoala Ruseni a
aplicat fără succes şi în 2017 dar atunci… nu a fost să fie. Alţii ar fi renunţat, ar fi spus ceva în gând despre munca depusă
pentru documentaţie şi şi-ar fi văzut de alte probleme. Cei de la Ruseni (incluzându-l aici şi pe directorul Constantin) şi-au tras
sufletul, au tras şi nişte învăţăminte şi la începutul anului 2018 reveneau cu un nou proiect (scris între noiembrie 2017 şi
ianuarie 2018). O muncă deloc uşoară, cu teancuri şi teancuri de dosare, cu adevărate volume scrise şi despre unitatea
şcolară dar şi despre fiecare profesor în parte.

Numai rezumatul-rezumatului proiectului aprobat, cu cursurile respective şi cu profesorii care pleacă în fiecare dintre cele 4 ţări
arată astfel:

1.CONSILIERE ȘCOLARĂ
”Coaching in educational contexts to reduce early school leaving” 
FORMATOR – Cervantes Trening – Alcala de Henarez – Spania- 7
zile de formare 
3  Cadre didactice 
PROF. ROMAN BRANDUSA 
PROF. POMPAS SILVIU – STEFAN 
PROF. CONSTANTIN CRISTINEL – VENIAMIN

2.ȘTIINȚE GIMNAZIU
”Μathematics and Connections with other sciences”. 
FORMATOR – Meta Gnosi – Larisa – Grecia – 7 ZILE DE FORMARE 
2 Cadre didactice 
PROF. ARMENIA LIVIA 
PROF. RACOVANU FLORIN

3.ȘTIINȚE PRIMAR
”Science for Primary School Children: When Complicated Becomes
Fun and Easy” 
FORMATOR – Primera Group – Ljubljana – Slovenia – 7 ZILE DE
FORMARE 
2 Cadre didactice 
PROFESOR INV.PRIMAR – CĂLIMAN ROXANA 
PROFESOR INV. PRIMAR – TIMOFTE MIHAELA

4.METODE MODERNE
”Problem/Inquiry Based Learning” 
FORMATOR –  ITC International – Praga – R. Cehă – 5 ZILE DE FORMARE 
 2 Cadre didactice 
PROF. CRACANĂ  EMILIA 
PROF.INV.PRIMAR – CONSTANTIN ANISOARA

Reamintim că în acastă şcoală predau 26 de cadre didactice. Au fost depuse dosare în Programul Erasmus pentru 10 dintre
ele, 9 au fost admise şi încă un cadru didactic este rezervă (PROF.CIREASA ALEXANDRU).

Întrebat despre munca din spatele unui asemenea proiect, directorul Cristinel Constantin preferă să vorbească despre
rezultatele elevilor din Ruseni (poate vom veni cu detalii într.un articol viitor), despre problemele şcolii dar şi soluţiile cu care
Erasmus vine în întâmpinarea acestora: <<Proiectul de mobilități de formare Erasmus+ KA101 „Instrumente pentru
educație eficientă” va fi implementat de Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni în perioada 2018-2020.
Proiectul vine ca urmare a nevoilor de formare identificate în școala noastră și este parte a activităților propuse în
Planul European de Dezvoltare pentru perioada 2017-2020. Nevoile identificate sunt legate de creșterea fenomenului
de violentă școlară în rândurile elevilor, rezultate scăzute la disciplina matematică obținute în urma testărilor
naționale atât la elevii din învățământul primar cât și la cei din învățământul gimnazial, utilizarea de către profesorii
noștri a unor metode didactice neeficiente și lipsei unor colaborări cu școli din Europa>>.MBRILOR COMISIILOR DE VOTARE ȘI A PERSONALULUI TEHNIC CREDINCIOȘILOR DI
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Iar implementarea proiectului de perfecţionare a cadrelor didactice pe bani europeni are ţinte clare, care nu doar că trebuie ci
vor şi fi atinse:

Obiectiv 1 – Facilitarea participării unui nr. De 9 cadre didactice din școala Ruseni la mobilități de formare Erasmus+,
în perioada 2018-2020; 
Obiectiv 2 – Îmbunătățirea cu 10% a rezultatelor obținute de elevi la evaluările naționale, în anul școlar 2019-2020, față
de anul școlar precedent. 
Obiectiv 3 – Diminuarea cu min 15% a cazurilor de violență școlară în anul școlar 2019-2020, față de anul precedent 
Obiectiv 4 – Realizarea a 25 de activități didactice demonstrative cu elevii de către participanții la stagiile de formare
în anul școlar 2019-2020

Evident că orice discuţie serioasă despre bani europeni nu poate ocoli subiectul modalităţilor de decontare. <<Din fericire, cu 
excepţia unor sume infime decontate pentru cheltuieli minime de logistică, peste 90 la sută sunt bani pe care nimeni nu-i vede 
concret. Adică sunt banii cu care finanţatorul decontează deplasarea, cazarea, masa, cursurile la care participă cadrele 
didactice. 

Şcolile din Neamţ care sunt în 2019 „câştigătoare de Erasmus” pot fi numărate pe degete. Faptul că printre puţinii beneficiari
se numără şi Şcoala Ruseni – o unitate şcolară din mediul rural, fără „stelele” unei şcoli sau a unui liceu de la oraşe – arată că
seriozitatea implicării nu ţine nici de hartă şi nici de alte tipuri de grade. Poate că şi din acest motiv uneori mai apar
tradiţionalele invidii şi unii de pe la oraş se miră aşa, boiereşte, „dar ce e domnule la şcoala aia de la ţară”. Răspunsul e
simplu: în Şcoala aia de la ţară, profesorii şi directorii nu au uitat că un Neam îşi are fundaţia în Educaţie şi că baza acestui
proces stă în învăţământul preuniversitar.

Daniel VINCA
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Cozmanciuc, dezvăluire șoc: „Avizul de Mediu pentru Spitalul Lețcani a fost solicitat… acum 2 zile!”

Tașca-Neamț: Masca, OBLIGATORIE, în aer liber!

PNL-ul cel Rău nu-l lasă iar pe Făt-Frumos Arsene să salveze planeta! Documentație de 626 de pagini scoasă din
sertar cu o zi înainte de ședință!
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Anunț! Plata membrilor comisiilor de votare și a personalului tehnic

← Prognoza meteo pentru următoarele 2 zile. Ger de minus 11
grade în Moldova!

Ana Aslan ar păli de invidie! Oana Bulai, întinerită cu 10 ani
după tratament cu (funcţia de la) SARE! →
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Articole recente

Cozmanciuc, dezvăluire șoc: „Avizul de Mediu pentru
Spitalul Lețcani a fost solicitat… acum 2 zile!”

Tașca-Neamț: Masca, OBLIGATORIE, în aer liber!

PNL-ul cel Rău nu-l lasă iar pe Făt-Frumos Arsene să
salveze planeta! Documentație de 626 de pagini scoasă
din sertar cu o zi înainte de ședință!

Anunț! Plata membrilor comisiilor de votare și a
personalului tehnic

Credincioșilor din Neamț le este interzis accesul la
Mitropolie, la racla Cuvioasei Parascheva

Lazăr, răspuns hâtru: ”Îl invit pe domnul Cuc să meargă
cu mine și să scrie, pentru că scrie bine!” VIDEO

Cuc: „Lazăr, Cozmanciuc, Țapu, deschideți Spitalul
Lețcani!” VIDEO

OBLIGATORIU cu mască în public, în Neamț, în locurile
aglomerate! Școli, târguri, piețe, evenimente, mănăstiri

Cursuri suspendate la clase din Petru Rareș și din alte
școli și licee din Neamț

Răzvan Cuc: Sprijinim proiectele, sancționăm
derapajele!

Doctorul Verzea: „I-am trimis demisia mea domnului
Arsene!” Acum 3 săptămâni, managerul era filmat în…
clip electoral în curtea Spitalului

Incredibil! Arsene a cerut ieri premierea lunară cu 4.500
de lei a Managerului Spitalului unde pacienții sunt ținuți
ca vitele, 12 ore sub cerul liber

Informația momentului pe cazul pacienților ținuți ca
vitele sub cerul liber: Prefectul Lazăr cere demisia lui
Arsene și demiterea managerului Verzea de la Spital

Țapu: „Arsene nu mai poate fi educat la această
vârstă!…”

Continuare la „Pacienți ținuți ca vitele în curtea
Spitalului”: Cu perfuzia în mână sub cerul liber; sânge
și urină, recoltări pe scaun sau între tufe!

PIȚIPOANCA BOTOXATĂ / hapul zilei
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Ion Cristoiu: Refuzînd revenirea la Binomul SRI - DNA,
Klaus Iohannis a exprimat la nivel de preşedinţie
poziţia consecventă a lui Eduard Hellvig

SpaceX a semnat un parteneriat cu armata americană.
Ce plănuiesc să construiască

Ion Cristoiu, despre Dosarul Revoluţiei: Dacă decizia
Înaltei Curţi rămâne, rechizitoriul nu mai există. Gata, s-
a terminat cu acest dosar!

Riscul de a face o formă severă de COVID-19 depinde şi
de tipul de astm

Pe 10 octombrie sărbătorim Ziua Sănătăţii Mintale

Coronavirus în lume LIVE UPDATE 10 octombrie:
Germania, record de cazuri în ultimele 24 de ore, de la
începutul lunii aprilie

Donald Trump susţine că a încheiat tratamentul pentru
Covid-19

Coronavirus în România LIVE UPDATE 10 octombrie: O
nouă creştere a numărului de infectări. 613 de persoane
sunt internate la ATI

Armenia şi Azerbaidjanul au semnat un armistiţiu de
încetare a focului

Articole de top

Primul primar din România care decide aşa ceva: „Cei
de la ajutorul social nu primesc banii dacă nu
deszăpezesc câte 3 gospodării ale bătrânilor!”
85.6k views

Termo-scanarea făcută de paznicii magazinelor este
ILEGALĂ și NECONSTITUȚIONALĂ! Necalificații fac
„triaj epidemiologic”, atributul medicilor și asistenților!
64.5k views

Au cântat Hristos a Înviat în supermarket! Manifest
pentru credinţă!
55.6k views
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45.2k views

Viorica Macovei şi-a luat bărbat din Neamţ! Cine e
alesul?
41.9k views

Rocker absolvent de „Rareş”, mort în nenorocirea din
Bucureşti
40.4k views

Bravo ANAF! Bon fiscal pe 50 de bani BACŞIŞ! 8 bani
merg la buget!
38.3k views

“Ruşine celor de la Spitalul Judeţean Neamţ, secţia
Pediatrie!” Postare VIRALĂ cu peste 1200 de share!
34.1k views

VIDEO Se cutremură biserica de aşa colind şi aşa voce!
„Vin colindătorii”
33.2k views

Asta ar fi ŞOC! Ipoteză: Candidat la Primăria Piatra
Neamţ iese din cursă! Confirmarea, în 48 de ore!
31.3k views

Strigăt de disperare din Spital! „Vom fi Suceava 2! Nu
avem echipamente, nu ni se fac teste!”.
29.8k views

Exclusiv: PRIMELE FOTOGRAFII CU MIREASA
VIORICA MACOVEI!
26.9k views

VIDEO cutremurător: Ruina Platformei Săvineşti filmată
din aer!
26.9k views

Centuristele – pe variantă, zona Lidl – Autogară
MegaTravel
26.6k views

Nu mai dați SHARE la toate mesajele idioate. Episodul
„o liră pentru fetița care are nevoie de transplant de
rinichi”
24.7k views

Creșa LAGĂR Piatra Neamț: Copii loviți, înjurați,
terorizați, băgați la „carceră”! Probe AUDIO!
24.1k views

Cascada Duruitoarea, de la „vuiet uriaș” la un firicel de
apă, aproape de secare completă! Șeful Salvamont:
„Nemernicilor!”
23.9k views

Jandarm de 42 de ani, stins ca din senin, în câteva ore!
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23.5k views

Arsene, replică de maxim IQ: “L-am bănuit de prea
multă inteligenţă pe domnul Chitic!”
21.7k views

„Evitaţi Păstrăvăria Cheiţa!” Val de clienţi nemulţumiţi
21.5k views

Concertul CARLA’s DREAMS – ÎNTRERUPT! „Băi, eşti
nebun? Nu vrem al 2-lea Colectiv!”
20.7k views

Patronul cu … 4400 de neveste!
19.1k views

A murit Vasile Ouatu! Prima persoană decedată din
Neamţ, confirmată cu coronavirus…
18.6k views

Era elevă în clasa a 12-a la Liceul Asachi! „Nu e drept,
nu era rândul tău, nu tu trebuia să fii în acea maşină!”
18.5k views

Stareţul interimar de la Giurgeni: „Părintele Antonie a
anunţat obştea mănăstirii, cu câteva luni înainte, că
pleacă la Domnul!” 50 FOTO
18.3k views

„Ruşinică!” Un jandarm centură neagră explică
greşelile poliţiştilor care l-au interceptat pe ex-
deputatul Boureanu
18.2k views

Avea doar 18 ani! Pasageră zdrobită sub maşina
răsturnată! Şoferul avea permis de 3 luni!
18.1k views

Ce spune LEGEA despre arborarea DRAPELULUI ÎN
BERNĂ
17.5k views

Tânăr din Costişa, întors acasă din Italia, ÎNTRE 4
SCÂNDURI!
16.9k views

Vasile Ouatu, înmormântare discretă azi în Cimitirul
Mănăstirii Bistriţa. Familia: „Să ne rugăm pentru el, să
ne rugăm pentru România!”
16.6k views
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