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Purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului Școlar 
al Municipiului București 
(ISMB), Marian Banu, a 
declarat, pentru Agerpres, 
că 544 de clădiri pen-
tru învățământul de stat, 
din Capitală, nu sunt au-
torizate pentru securita-
te la incendiu. ”Din punc-
tul de vedere al situației 
existenței autorizațiilor 
de securitate la incendiu, 

din cele 919 clădiri pen-
tru învățământul de stat 
sunt autorizate numai 37. 
338 de clădiri nu necesi-
tă obținerea autorizației, 
iar 544 de clădiri nu sunt 
autorizate. În momen-
tul de față sunt depu-
se documentațiile pentru 
autorizare pentru apro-
ximativ 120 unități de 
învățământ cu clădirile 
afe rente. Situația este la 

fel pentru învățământul 
particular, majoritatea 
uni tăților de învățământ 
particular nu sunt autori-
zate ISU”, a explicat Banu.

El a mai spus că 24 
de unități școlare din 
București nu au primit în-
că autorizație sanitară, iar 
57 de cabinete medicale 
nu au medic. Referindu-se 
la cadrele didactice, Marian 
Banu a spus că, în momen-

tul de față, în București, 
sunt 16.553 de posturi di-
dactice-catedre, dintre 
acestea 13.519 ocupate de 
titulari, 1.594 ocupate cu 
suplinitori și 717 cu perso-
nal asociat sau pensionari. 
Înaintea începerii noului 
an școlar, toate camerele 
video de monitorizare au 
fost verificate, majoritatea 
unităților de învățământ 
dispunând de acestea.
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Cetățenii români care 
se află, tranzitează 
sau intenționează să 
călătorească pe teritoriul 
Republicii Franceze 
sunt sfătuiți să utilizeze 
parcări securizate și 
să se supună tuturor 
controalelor de frontieră, 
inclusiv celor opționale, 
și să nu accepte sub 
nicio formă să transporte 
persoane necunoscute, 
se arată într-un 
comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe.
Recomandarea MAE 
a fost emisă pe fondul 

problemei migranților 
clandestini, care 
încearcă să treacă 
din Franța în Marea 
Britanie prin intrarea 
ilegală în camioanele 
transportatorilor.
Prevederile Codului 
penal francez impun 
pedepse de până la 5 ani 
de închisoare și amendă 
de până la 30.000 
de euro persoanelor 
care sprijină, direct 
sau indirect, intrarea, 
circulația sau sejurul 
ilegal al unui străin în 
Franța.

Circulația rutieră pe 
podul de la Agigea a fost 
închisă pentru toate 
categoriile de vehicule, în 
perioada 12 septembrie 
- 30 noiembrie 2016, 
pentru finalizarea 
lucrărilor de înlocuire a 
hobanelor.
Circulația 
autovehiculelor a 
fost deviată pe ruta 
ocolitoare: Nod rutier A4 
(intersecție cu DN 39), 

Agigea - A4 (intrare port 
Constanța Sud) - Podul 
Nou (Apolodor) peste 
Canalul Dunăre Marea 
Neagră - bretea acces 
la DN 39 (Eforie Nord - 
Agigea) - DN 38 (Agigea 
Negru Vodă) și retur. 
Circulația pietonală se 
va realiza tot pe podul 
Agigea printr-un culoar 
protejat sub directa 
supraveghere a piloților 
de trafic.

Atenționare de călătorie

S-a închis circulația rutieră pe podul 
Agigea
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În București, 544 de unități de învățământ de 
stat nu au autorizație de securitate la incendiu

Școala gimnazială 
nr.1 Brănești 
a lansat pe 5 
septembrie 2016, 
proiectul european 
ERASMUS + KA2 
”EUROPEAN FOLK 
TALES: HIDDEN 
TREASURES” -  
un parteneriat 
strategic pentru 
susținerea 
schimbului de bune 
practici în domeniul 
școlar, proiecte 
doar între școli.

Erasmus Plus (sau 
Erasmus+) este noul pro-
gram al Uniunii Europe-
ne în domeniul educați-
ei, formării profesiona-
le, tineretului și sportului. 
Acesta este structurat ȋn 
trei acțiuni - cheie: ”Mobi-
litatea persoanelor”, ”Co-
operare pentru inovare și 
schimb de bune practici” 
și ”Sprijin pentru reforma-
rea politicilor”.

În cadrul acțiunii - 
cheie 2 se afla și partene-
riatele strategice pentru 
susținerea schimbului de 
bune practici în domeniul 
școlar, proiecte doar între 
școli. Proiectele de parte-
neriat strategic în dome-
niul școlar își propun să 
sprijine dezvoltarea, tran-
sferul și/sau implementa-
rea de practici inovatoare, 
precum și implementarea 
de inițiative comune cu 
scopul promovării, coo-
perarii, ȋnvățării reciproce 
(peer learning) și schim-
bului de experiență la ni-
vel european, oferă posi-
bilitatea organizațiilor im-
plicate să lucreze la nivel 
transnațional, împărtășind 
și confruntând idei, prac-
tici sau metode de lucru, 
producând de asemenea 
rezultate tangibile.

”Pod” între 
generații

”In urmă cu un an, 
am cunoscut cinci cadre 
didactice din Uniunea Eu-
ropeană pe platforma e-
twinning cu care aveam 
ceva în comun: școlile din 
care provenim au elevi ca-
re nu-și cunosc suficient 
tradițiile, cultura și istoria, 
iar copiii imigranților, unii 
elevi cu rezultate mai pu-
țin satisfăcătoare la inva-
țătură si elevii CES întâm-
pină probleme de integra-
re în colectiv. Acestora li 
s-a adaugat și faptul că 
seniorii comunităților lo-
cale nu se mai simt valo-
rizați după ce ies la pen-
sie. Ne-am întrebat ce pu-
tem face în folosul acesto-
ra. Astfel s-a născut ide-
ea unui proiect care să 
reprezinte un ”pod” între 
generații (copii - adulți - 
seniori), având astfel oca-
zia să se cunoască mai 
bine și să se aprecieze 
la adevărata lor valoare. 
Cu mare entuziasm, ne-
am hotărât să prezen-
tăm în cadrul ședințelor 
consiliilor profesorale ide-
ea unui parteneriat Eras-
mus +. Toate cele șase 
școli au fost de acord, așa 
că ne-am pus pe treabă: 
am gândit proiectul, l-
am scris, ne-am ales co-
ordonatorul și am aplicat 
în vederea obținerii unui 
grant. Așteptarea a fost 
lungă. Abia la sfarșitul lu-
nii august am aflat rezul-
tatul evaluării: APROBAT.

Școala noastră es-

te, așadar, începând cu 
5 septembrie 2016, be-
neficiara unui astfel de 
proiect, anume: ”EURO-
PEAN FOLK TALES: HID-
DEN TREASURES”, nr. de 
referință 2016 -1-IE01-
KA219-016881-3, care se 
va derula pe parcursul a 
doi ani. Școlile implicate 
sunt din Irlanda (coordo-
nator), Turcia, Italia, Po-
lonia, Grecia și Romania. 
Acest proiect va reprezen-
ta, pentru fiecare copil, o 
oportunitate de a-și face 
prieteni noi, de a se impli-
ca activ în activități care 
solicită imaginația, creati-
vitatea, abilițătile de lucru 
în echipă și leadership.

Proiectul cuprinde do-
uă părți: ”When my gran-
dparents were children...” 
și ”National fairy tales, 
global messages...”. Vor fi 
implicați toți elevii școlilor 
aflate în parteneriat, se 
va realiza un schimb de 
informații despre cultura, 
tradițiile și ideile legate de 
metodele de predare - în-
vățare - evaluare, iar fa-
miliile copiilor (părinți și 
bunici) vor fi implicate ac-
tiv în activitățile acestui 
proiect, ca și persoane-

le în vârstă din comunita-
tea locală, vor fi îmbogă-
țite aptitudinile creative, 
de învățare și artistice ale 
elevilor, vor fi încurajați în 
utilizarea TIC și a limbilor 
străine. 

Vom pune accent pe 
păstrarea și perpetuarea 
tradițiilor, pe rolul basme-
lor populare în dezvolta-
rea atitudinii civice și res-
pectarea valorilor morale, 
deoarece acestea reflec-
tă valori morale universa-
le. Profesorii vor afla mai 
multe despre celelalte sis-
teme educaționale euro-
pene, metode inovatoa-
re de predare cu ajuto-
rul întâlnirilor de proiect 
transnaționale, vor fa-
ce schimb de idei cu pri-
vire la metodele pedago-
gice, își vor îmbunățăți 
competențele de expri-
mare în limba engleză și 
competențele TIC, li se va 
dezvolta sentimentul de 
apartenență la comunita-
tea europeană și vor in-
tra în contact cu diferite 
culturi și moduri de gân-
dire”, ne-a declarat prof. 
Anișoara Aydin, responsa-
bilul proiectului din partea 
României.

Proiect european 
la Şcoala gimnazială nr. 1 Brăneşti
 ”European Folk Tales: Hidden Tresures” - parteneriat strategic pentru susținerea 

schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli

Cadrele didactice care 
fac parte din echipa 
României sunt: prof. 
Nicoleta tone (director), 
prof. Anișoara Aydin 
(responsabilul proiectului, 
partea românească), 

prof. tatiana Badea, prof. 
Simina zega, prof. Mariana 
Stancu, prof. iulia Călin, 
prof. Andreea Mărunțelu, 
prof. Roxana geambașu, 
prof. Rodica Stancu și 
prof. georgeta Ungurenci.
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