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implementat de
COLEGIUL NAŢIONAL ”MIHAI EMINESCU” IAŞI, ROMANIA
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie
(comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

SMILEY PE SCURT
• SMILEY este un proiect de cooperare europeană în
domeniul educaţiei şcolare, susţinut de Comisia
Europeană prin intermediul Programului de Învăţare
Continuă.
• În cadrul proiectului se va dezvolta o metodologie
educativă care va fi implementată în 80 de şcoli asociate
din 5 ţări europene.
• Beneficiile şcolilor care vor implementa proiectul
SMILEY vor fi vizibile atât în sfera competenţelor civice
şi sociale, cât şi în dezvoltarea altor competenţe, cum ar
fi cele digitale, interpersonale, interculturale şi chiar
antreprenoriale.

ARGUMENT
• Deşi Uniunea Europeană promovează neîncetat valori ca
demnitatea, egalitatea şi solidaritatea, în fiecare zi aceste
drepturi sunt încălcate, iar această situaţie devine
îngrijorătoare.
• Tot mai des auzim despre acte de intimidare, violenţă,
vandalism şi delicvenţă juvenilă manifestate în toate tipurile
de şcoli.
• Principalele cauze ale acestor atitudini violente sunt:
etnicitatea, presiunea de grup, respingerea şi/sau
popularitatea, eşecul şcolar, un sistem de valori dominator.
• Mediul şcolar, clasele de elevi sunt locuri ideale pentru a
combate şi a preveni practicile de excludere. În concluzie,
SMILEY este proiectat pentru a facilita elevilor înţelegerea
normelor relevante în viaţa socială

PARTENERI
• P1 (Coordonator) - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea din Catania, Italia. derulează programe de
formare în domeniile: Sociologie, Pedagogie, Psihologie,
Istorie şi Filosofie. Instituţia este responsabilă cu
managementul proiectului şi dezvoltarea conţinutului
educaţional.
• P2 - P.M.F Srl - Italia este o instituţie de cercetare în
domeniul ITC, respectiv o instituţie de formare acreditată pe
crearea de metodologii e-learning, implicată în mai multe
proiecte internaţionale. PMF este responsabilă cu
diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectului.
• P3 - 4System – Polonia este specializată în crearea de
platforme e-learning. Instituţia este responsabilă cu crearea
comunităţii de învăţare LCMS si Web 2.0.

PARTENERI
• P4 - Kocaeli Direcţia Provincială Educaţiei Naţionale - Turcia
este o organizaţie guvernamentală responsabilă cu planificarea
şi coordonarea activităţilor educaţionale în provincia Kocaeli,
Turcia. Instituţia este responsabilă cu managementul calităţii în
proiect.
• P5 - Enigma Interactive - Regatul Unit
este specializata in proiectarea, producerea şi gestionarea de
software-ul personalizate, dezvoltarea de jocuri interactive,
conţinuturi web, şi site-uri. Instituţia este responsabilă cu
dezvoltarea jocului ERPG.
• P6 – Gimnazjum ”Adama Asnyka” – Polonia este o şcoală
publică, în care învaţă aproximativ 500 de copii cu vârsta de 1316 ani. Una dintre priorităţile activităţilor educaţionale este
prevenirea violenţei şcolare şi a delincvenţei juvenile.

PARTENERI
P7 - Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Iaşi – România
• Este o instituţie publică de educaţie, care derulează
numeroase programe de formare pentru elevi şi adulţi
(formarea cadrelor didactice, educaţie informala pentru
părinţi, activităţi de mentorat pentru viitorii profesori,
centru de instruire ECDL şi centru de evaluare DELF).
• Instituţia este responsabilă cu dezvoltarea conţinutului
educaţional (elaborarea şi aplicarea instrumentelor de
cercetare, prezentarea rapoartelor de cercetare,
realizarea unei colecţii de ”studii de caz”) în domeniul
educaţiei sociale.

GRUP ŢINTĂ
• Elevi (sunt vizaţi în mod special elevii cu
vârste cuprinse între 10 şi 16 ani);
• Profesori, consilieri, formatori, directori de
şcoală;

OBIECTIVE
•
•
•
•
•
•

Proiectul SMILEY şi-a propus următoarele obiective:
elaborarea unei metodologii educative SMILEY în scopul
creşterii gradului de conştientizare socială a tinerilor;
formarea a peste 160 profesori în domeniul educaţiei civice şi
sociale a tinerilor;
îmbunătăţirea educaţiei sociale şi a calităţii formării, respectiv
creşterea nivelului de conştiinţă socială pentru minimum 2400
elevi;
realizarea schimbului de informaţii, rezultate ale cercetării, bune
practici, produse inovative şi procese în domeniul educaţiei
sociale;
facilitarea transferului de abordări inovative în domeniul
educaţiei sociale;
dezvoltarea dimensiunii europene în educaţia socială prin
valorizarea rezultatelor proiectului.

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proiectarea şi utilizarea metodologiei SMILEY;
elaborarea şi utilizarea jocului on-line ERPG;
realizarea şi utilizarea platformei e-learning;
participarea directă a circa 160 profesori şi 2400 elevi la
activităţile proiectului;
participarea elevilor şi profesorilor la forumuri europene de
discuţie;
schimburi de experienţă şi bune practici;
realizarea de cercetări la nivel european, analize comparative
şi studii de caz;
promovarea de abordări şi metodologii inovative în educaţia
socială;
elaborarea produselor de diseminare;

RESURSE WEB
•
•
•
•
•
•
•

Metodologia SMILEY
Jocul on-line Edu-Role-Play-Game (ERPG)
Platforma e-learning
Site-ul proiectului
Jurnalul virtual (e-Journal)
Newsletter (12 numere)
Forumuri europene

EVENIMENTE
• Realizarea analizei nevoilor educaţionale şi selectarea celor
20 şcoli asociate (octombrie 2011)
• Participarea la reuniunile de proiect transnaţionale
• Organizarea a două conferinţe de presă (noiembrie 2011,
decembrie 2012)
• Participarea la două emisiuni televizate (noiembrie 2011,
decembrie 2012).
• Participarea la simpozionul internaţional ”Dimensiunea
europeană în educaţie” (Suceava, aprilie 2012)
• Organizarea simpozionului european “Social mindedness in
learning community” (Iaşi, noiembrie 2012)

ALĂTURAŢI-VĂ COMUNITĂŢII SMILEY!

•
•
•
•
•

Dacă sunteţi interesaţi să participaţi la activităţile
SMILEY, alăturaţi-vă parteneriatului nostru şi veţi
colabora în cadrul unei reţele europene de organizaţii
educaţionale;
beneficia de produsele de proiect şi schimburi de
experienţă utile;
avea acces la noi metodologii educaţionale;
comunica pe forum opinii cu privire la educaţia socială;
beneficia de sprijinul experţilor europeni în domeniul
educaţiei.

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI!
Pentru a vă alătura acestui parteneriat, vă rugăm să accesaţi site-ul
proiectului www.smileyschool.eu, înregistraţi-vă şi veţi beneficia de
produsele de proiect. Pentru a afla mai multe informaţii despre
aderarea la reţea, vă rugăm trimiteţi un e-mail la una din persoanele
de contact:
• Universitatea Catania, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Italia
www.unict.it/;
Dr. Augusto Gamuzza smiley.unict.it@gmail.com
• Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Iaşi, România,
http://lme.is.edu.ro colegiuleminescu@yahoo.co.uk ,
tel./fax + 40 232 215746
Dr. Cecilia Foia ceciliafoia@hotmail.com

