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Formatorii: 

Cristina Ștefan (Olanda- Director la Agenția Quarter mediation) 

Ștefan Caruana (Malta- Formator Quarter mediation/

profesor de muzică)



Participanți:

– 3 profesori din Croația de la Osnovna škola 

Nikole Tesle din Zagreb 

– 5 profesori din România: 3 profesori de la Școala 

Gimnazială “Petru Comărnescu” din Gura 

Humorului și 2 profesori de la C.Ș.E.I. Nr .1 din 

Sibiu



Obiectivele cursului

 Creșterea conștientizării participanților cu privire la dimensiunea 
europeană a educației

 Îmbogățirea cunoașterii participanților în scopul aplicării învățării 
prin experiență directă și a metodelor practice/ interactive 
dezvoltate prin activități indoor/ outdoor organizate în cadrul 
cursului

 Îmbunătățirea competențelor metodologice prin exemple de bună 
practică legate de utilizarea metodelor inovative de predare și 
învățare folosind muzica, arta, TIC și sportul

 Dezvoltarea capacității de a crea lecții interdisciplinare și de a 
promova creativitatea

 Dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor active de 
învățare

 Îmbunătățirea competențelor de limbă engleză prin asimilarea 
terminologiei cursului

 Dezvoltarea interculturalității



Prezentări introductive

 Sistemele de învățâmânt din România și 

Croația

 Școlile de proveniență ale participanților

 Metode de ice breaking

 Gastronomia țărilor participante/ muzică 

populară



Prezentarea sistemelor de învățământ din țările 

participante



Seară interculturală



Vizite la școli și la instituții 

 Centrul de Tineret din localitatea Gudja

 Școala Secundară de Fete Santa Lucia

(școală de stat)

 Școala Secundară Catolică de băieți (Seminar)

 Centrul Maltez de Dramă 



Centrul de Tineret din satul Gudja/ Prezentarea 

Sistemului de învățământ maltez și întâlnire cu 

consilierul local Joe Formoza



Sistemul maltez de educație

 Învățământ obligatoriu de la 3 la 16 ani

 Anul școlar are structură similară cu România

 Structura învățământului:
– Pre primar:3-5 ani

– Primar:5 -11 ani

– Secundar: 11-16 ani

– Post terțiar:16-18 ani (pregătire pentru studii universitare)

 Malta este o țară bilingvă: elevii învață în paralel 
malteză și engleză

 Se studiază după curriculum-ul britanic



4 tipuri de școli: de stat, private, religioase și independente
În școlile care nu sunt de stat limba de predare este engleza

 Școlile de stat sunt în toate localitățile din Malta și Gozo –
elevii beneficiază de transport gratuit și de manuale școlare 
gratuite/ rechizite iar limba de predare e malteza (au ore egale 
de malteză, engleză și matematică)

 Școlile religioase/ catolice respectă curriculum-ul dat de 
Ministerul Învățământului dar transportul și materialele didactice 
nu sunt gratuite (se întrețin din donații)/ dascălii sunt fie preoți și 
călugări, fie laici

 Școlile private respectă curriculum-ul Ministerului 
Învățământului/ părinții plătesc: 
școlarizare,transport,rechizite,uniforme, etc.

 Școlile independente au propriile reguli.



Vizită la Școala Secundară de stat pentru fete 

Santa Lucia



Atelier de creație, sală de relaxare



Sală de clasă cu atelier de practică pentru fete



Vizita la Școala Secundară Catolică de băieți 



Biblioteca



Sala de muzică



Atelier pentru băieți



Atelier de gospodărie la școala de băieți



Centrul Maltez de Dramă

Prezentare/ Workshop – utilizarea teatrului și a muzicii în 

educație



Prezentări teoretice:

 Teoria inteligențelor multiple a lui Howard 
Gardner

 Platforma educațională electronică Wiggio

 Agenția Quarter mediation/ Cursuri 
diseminate

 Metoda fotoreportajului (parte a evaluării 
cursului)





Workshop-uri

Un singur limbaj (ITC/ animație)

Ghid turistic (teatru)

Muzică, artă și creativitate (muzică, artterapie)

Stop motion (ICT, interdisciplinaritate)



Participare la workshopuri practice



Workshopuri împreună cu elevi



Activități outdoor/
folosirea sportului și a artei în educație

 Vizită în satul Gudja

 Vizită în La Valletta,capitala Maltei

 Vizită în orașele Mdina și Rabat

 Vizită la templele antice Hagar-Qim și 
Mnejdra



Activitate outdoor- cum se foloșește sportul și 

arta în educație/ Vizită în satul Gudja



Activitate outdoor- cum se folosește sportul și arta în 

educație

Vizita în La Valletta capitala Maltei



Activitate outdoor/ Utilizarea artei și a sportului în educație-

Vizita in cetatea Mdina (Orașul tăcerii) fosta capitală malteză

și în localitatea Rabat



Activitate outdoor / Templele antice Hagar 

Qim și Mneidra (3600-3200 î.e.n.)



Concluziile cursului


