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Intro
Avem 12 ani de când desfășurăm activităţi în sprijinul tinerilor ca și 
asociaţie constituită la iniţiativa unui grup de elevi și profesori în 
comuna Mălureni, jud. Argeș! 

În anul școlar 2019 – 2021, am decis să începem o nouă tradiţie, 
crearea unei broșuri în care să rememorăm cele mai importante 
experienţe Erasmus+ la care au participat lucrători de tineret, 
voluntari, cadre didactice cu care colaborăm.

În Martie 2020 a apărut în cadrul organizaţiei, Grupul de acţiune 
Erasmus+ din car e fac parte ca drele didactice Sanda Bâtan, Aura 
Constantinescu, Augustina Ene, Aurica  Gherman, Lucretia 
Vîrșescu, Cristina Berechet, Iuliana Roman, Cristina Atanasescu. 

Deși ne confruntăm cu pandemia, oportunităţile educaţionale 
oferite de programul Erasmus+ vor continua, așa că ne 
concentrăm acum pe menţinerea legăturilor cu partenerii noștri 
din Europa dar și cu participanţii la activităţile noastre. 

Vom contura planuri de lucru și strategii pentru continuarea 
activităţilor atât pe durata crizei generată de COVID – 19 dar și 
pentru pregătir ea unor planuri de lucru post - pandemie!

Constantin Dedu
Președinte Asociaţia Imago Mundi

https://www.facebook.com/Asociatia.Imago.Mundi/
https://www.instagram.com/imago.mundi/
https://imagomundiconects.eu/


ERASMUS+ ȘI PARTENERIATUL STRATEGIC 
Transformers School – 
Gifted Students / Happy Children

Avem nevoie de tineri pregătiţi! Nu numai pentru școală, dar mai ales 
pentru viaţă. Nu examenul de bacalaureat este cel mai greu pe care un 
absolvent de liceu îl are de susţinut... Sunt multe altele care vor veni ca 
un tăvălug peste ei. Și ei trebuie să fie puternici!

Mă consider privilegiată deoarece îmi desfășor activitatea la Colegiul 
Naţional Ion C. Brătianu, din Pitești, o unitate greu de egalat  în 
învăţământul argeșean. Lucrez cu copii minunaţi, mulţi dintre ei 
supradotaţi. Probabil, mulţi dintre ei vor deveni elita viitorului. 

Mărturisesc că am fost întotdeauna fascinată de acești copii și mi-am 
dorit să îmi însușesc tehnici de lucru, deși este greu să îi scoţi din 
sistemul clasic de învăţământ. În mod normal asta ar trebui să facem, să 
îi punem alături unii de alţii, cu aceleași preocupări, cu inteligenţă 
similară.

Și... am avut șansa de a fi implicată într-un proiect extraordinar, 
Transformers School – Gifted Students/Happy Children, un parteneriat 
strategic ERASMUS+ KA2 desfășurat pe o perioadă de doi ani - 
2017-2019, coordonat de Ifjúsági Nomád Klub Nonprofit KFT. – Ungaria, 
având ca parteneri Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium – Ungaria, 
Scoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân", Pitești – România, IES 
Montevives – Spania, Gymnázium – Gimnázium – Slovacia și Asociatia 
Young Europe Society – România. În felul acesta am putut compara ce 
se întâmplă în sistemul educaţional al ţărilor partenere, cum lucrează ei 
cu copii supradotaţi și chiar cum abordează ei părinţii unor astfel de 
copii. 
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Transformers School – 
Gifted Students / Happy Children

Pe parcursul proiectului au fost desfășurate o mulţime de activităţi, care 
mai de care mai interesante: de la întocmirea unor chestionare pentru 
identificarea elevilor supradotaţi și ulterior aplicarea lor până la teatru de 
improvizaţie, de la vizite în școli din Slovacia și Spania până la ateliere de 
știinţe susţinute de elevii români de la Colegiul Naţional Ion C. Brătianu 
și Școlala Mircea cel Bătrân, de la realizarea unui ghid pentru dezvoltarea 
creativităţii și a gândirii practice până la conferinţe și simpozioane... Din 
toate am avut de învăţat! Am fost alături de oameni minunaţi, de copii 
cum fiecare profesor din lumea asta și-ar dori să pregătească și am 
devenit mai puternică, mai creativă și mi-am îmbunătăţit și eu capacita-
tea de a interacţiona emoţional cu cei din jurul meu.

Ce îmi rămâne de făcut? Să aplic în fiecare zi tot ce am acumulat și să nu 
uit că în fiecare copil se găsește, de fapt, un supradotat! Nu trebuie 
decât să reușești să îl scoţi la iveală!

Cristina ATANASESCU
Profesor de biologie la

Colegiul Naţional Ion C. Brătianu din Pitești

Mai multe detalii

https://ifjusaginomadklub.org/project/transformers-school/


ERASMUS+ ȘI PARTENERIATUL STRATEGIC 
Get Involved, Shape your community

Una din experienţele Erasmus+ de anul trecut a fost participarea la 
primul curs al proiectului GET INVOLVED, SHAPE YOUR COMMUNITY, 
între 27 și 2 octombrie 2019, în localitatea HAJDUSZOBOSZLO, Ungaria.

Proiectul, finanţat de Erasmus+, este un parteneriat stategic al cărui 
coordonator este Ifjusagi Nomad Klub Nonprofit Kft. din Ungaria, având 
ca parteneri AIPT Imago Mundi din România, Clube de Jovens Europeus 
din Portugalia, Iniciativa Mladych din Slovacia și Asociacija „Keliauk, Kad 
Keistum” din Lituania. Așa cum îi spune și titlul, proiectul urmărește în 
primul rând creșterea gradului de implicare a tinerilor în comunităţile din 
care provin.

Cursul a însemnat pentru mine în primul rând întâlnirea cu Luciana 
Popescu, un om frumos, un adevărat trainer, de la care am învăţat foarte 
mult și la care am văzut cum poţi face altfel lucruri pe care deja le știi. 
Tema săptămânii a fost utilizarea metodelor nonformale în munca de 
lucrător de tineret. Ne-a făcut să ne implicăm 100%, exact cum a fost și 
primul exerciţiu pe care l-a făcut cu noi. Într-un alt exerciţiu memorabil 
am avut ocazia să abordăm o cutie – A BOX – în manieră formală, 
informală, nonformală. Modul în care ne-a făcut să trecem prin cele mai 
cunoscute metode nonformale a fost super eficient și specific 
nonformalului – am fost împărţiţi în echipe și puși să studiem și apoi să 
prezentăm câte 1-2 metode celorlalţi participanţi. Am avut șansa să 
prezint teatrul forum cu echipa mea, un vechi vis pe care îl aveam... În 
ultimele zile am format două echipe mari, una din ele având de pregătit 
un photovoice, cealaltă un flashmob, ocazie cu care am putut 
experimenta și aceste metode. Luciana mi-a dat ocazia să organizez un 
scurt atelier de impro pentru ceilalţi participanţi, motiv pentru care îi 
sunt extrem de recunoscătoare.



Aura Elena CONSTANTINESCU
Profesor învăţământ primar la Școala Gimnazială Mușătești.

Lucrător de tineret la AIPT Imago Mundi
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Îmi aduc aminte că m-a surprins, de asemenea, cu modul în care înce-
peam fiecare zi de curs: recapitularea zilei precedente se făcea sub 
forma unei emisiuni de știri ale dimineţii. Echipa responsabilă în ziua 
respectivă pregătea momentul, și bineînţeles că nu au lipsit momentele 
funny....

Hajduszoboszlo rămâne o experienţă faină, prin lucrurile pe care le-am 
experimentat acolo, prin oamenii pe care i-am întâlnit, prin tot ce am 
învăţat nou. Nu în ultimul rând, îmi voi aduce aminte cu mare plăcere de 
timpul petrecut cu băieţii mei, Sushi (Andrei Suhani), Evelin (Olteanu) și 
Răducu (Căvescu), care mi-au dat ocazia să îi cunosc mai bine și să real-
izez ce tineri extraordinari cresc sub umbrela IMAGO MUNDI...

Mai multe detalii

https://www.facebook.com/ifjusaginomadklub/


ERASMUS+ ȘI PARTENERIATUL STRATEGIC 
Find your talent, work on your skills

În decembrie 2019 am avut oportunitatea să fim implicate ca participanţi 
în cursul de formare Human Centered Design în orașul Gent, din Belgia. 
A fost o experienţă minunată, nu doar pentru partea de învăţare, dar și 
pentru toate aspectele culturale pe care orașul ni le-a oferit.

Cursul a fost prima activitate din proiectul Erasmus+ KA2 Find Your 
Talent, Work on Your Skills, coordonat de Avedan Welzijn, Ţările de Jos, 
cu participarea României (AIPT Imago Mundi), Belgiei, gazda noastră 
(iDrops) și a Poloniei (YouthAct). 20 de participanţi au urmat cursul din 9 
până pe 13 decembrie. Din echipa României au făcut parte Sanda Bâtan, 
profesor psiholog la C.N. Ion C. Brătianu, Pitești, Augustina Ene, 
profesor psiholog la Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân, Pitești, 
Cristina Berechet, profesor psiholog la Liceul Tehnologic Vedea, 
Vîrșescu Lucreţia, profesor matematică la același liceu, Aura 
Constantinescu, profesor învăţământ primar la Școala Gimnaziaelă 
Mușătești – toate cu o bogată activitate în cadrul asociaţiei.

A început destul de diferit faţă de alte cursuri, nu cu un exerciţiu de tipul 
să ne cunoaștem unii pe alţii, ci cu un energizer și cu un Energy lab. 
Participanţii au apreciat acest fel de a structura, având ocazia să se 
cunoască mai bine între ei pe parcursul activităţii. Laboratorul de 
energie ne-a oferit prilejul nu numai să lucrăm în echipe, să ne exprimăm 
în moduri foarte creative, dar și să cunoaștem puţin împrejurimile. 
Sarcina a fost să ieșim în oraș și să facem o poză care să exprime ceea 
ce ne energizează cel mai mult în viaţa și activitatea noastră. Interesantă 
metodă, de folosit în viitor! În a doua parte a zilei am aflat elementele de 
bază ale metodei HCD. Ziua s-a încheiat cu un world café despre talent, 
cum îl descoperi, cum îl îmbunătăţești, cum îl folosești.



Cristina BERECHET și Lucreţia VÎRȘESCU
Profesor psiholog, profesor matematică

Liceul Tehnologic Vedea
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A doua zi a fost mai mult despre prezentarea proiectului FYT, 
despre activitatea și proiectele iDrops. Kim Novak, coordonatorul 
olandez, a făcut o prezentare foarte detaliată a teoriilor despre 
talent, iar alţi doi participanţi olandezi au prezentat Open Badges, 
un concept foarte inovativ de CV. Apoi, în echipe de câte 4, 
folosind exerciţiul 4 pe un rând, am început să lucrăm la metoda 
HCD, pas cu pas: cercetarea creativă și faza de idei. Fiecare echipă 
a creat o persona, un personaj foarte detaliat care să ne ajute în 
crearea prototipului.

A treia zi ne-a dus la Oostende, orașul de la capătul drumului, unde 
am cunoscut alţi oameni interesanţi și proiectele lor grozave, din 
cadrul ARKTOS, O666. Apoi, în echipe, am testat prototipul, am 
imaginat călătoria personei, reacţiile și interacţiunile ei. 
În a patra zi, iDrops ne-a prezentat alte exemple ale acestei 
metode, proiectul Studio Digital. Cu adevărat inspiraţional!
Ultima zi a fost despre impactul social și instrumente de măsurare, 
cum ar fi cutia neagră sau graficele individuale. A fost, de 
asemenea, despre lansarea ideilor (pitching). Evaluarea sesiunii 
ne-a scos din nou pe străzile din Gent, pentru a exprima prin poze 
aprecierea noastră și ceea ce simţim legat de curs. Astfel, cercul 
s-a închis foarte frumos. Privind spre viitor, participanţii au numit 
câteva așteptări legate de cursul care va avea loc în România, în 
primăvara lui 2020: o abordare diferită, metode noi și variate care să 
ne ghideze în descoperirea, creșterea și utilizarea talentului.

Mai multe detalii

http://findyourtalent.eu/
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ERASMUS+ ȘI SCHIMBUL DE TINERI
Youth Expression

Între 12 și 21 decembrie 2019, 4 tineri voluntari ai Asociaţiei Imago Mundi 
(Bulucea Alexandra Maria, Budișteanu Iris, Nestian Alexandra și 
Boţoghină David) au participat la schimbul de tineri YOUTH 
EXPRESSION organizat de Youth Act în Mielno, Polonia. Participanţii au 
venit din Ucraina, Italia, Spania, Slovacia, Polonia și România. Scopul 
proiectului a fost dezvoltarea abilităţilor lucrătorilor de tineret de a 
angaja tinerii în activităţi non-formale de promovare a drepturilor 
omului, toleranţei, dialogului cultural și intercultural prin teatru și 
pantomimă.

În prima parte a cursului, prin activităţi de team building și de 
inter-cunoaștere, au fost stabilite temele ce vor fi abordate în ateliere. În 
următoarele două zile s-a discutat despre rasism, discriminare, dreptul 
la viaţă și moarte, religie, migraţie, etc. Fiecare topic a fost abordat 
diferit, prin împărţirea în 6 grupuri de câte 5 persoane de naţionalităţi 
diferite. Fiecare echipă a avut de organizat și susţinut câte un atelier pe 
tema dată.

În zilele următoare, Evelina, profesor de teatru și pantomimă, i-a învăţat 
pe participanţi să își exprime sentimentele fără să vorbească, doar prin 
mișcările corpului și expresia feţei. Personal, acest proiect m-a ajutat să 
realizez cât de puţin îmi cunosc corpul (Alexandra Bulucea). Cu ajutorul 
Evelinei, au fost pregătite cam 11 piese preferate și exersate pentru a 
îmbunătăţi performanţa cât de mult. Pe lângă piese, au fost pregătite și 
tranziţiile acestora, pentru ca publicul să știe de la început despre ce 
este vorba.
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Ultima zi a proiectului a fost dedicată performării pe scena unei școli 
private din Koszalin. Bineînţeles, piesa prezentată a evidenţiat tematica 
drepturilor omului. Actorii au jucat în picioarele goale, îmbrăcaţi în haine 
negre, iar impactul a fost uriaș, atât pentru public, cât și pentru ei 
(Trebuie să recunosc că, fiind  acolo, pe scenă, am trăit cel mai tare 
sentiment pe care l-am avut vreodată – Boţoghină David)

Participanţii au venit îmbogăţiţi din această experienţă, mai conștienţi 
de ceea ce pot exprima prin corpul lor, mai deschiși faţă de drepturile 
omului, faţă de cultura altor popoare, având un alt mod de a privi lumea, 
după cum au spus chiar ei după curs.

Aura Elena CONSTANTINESCU
Profesor învăţământ primar la Școala Gimnazială Mușătești.

Lucrător de tineret la AIPT Imago Mundi

Mai multe detalii

https://www.youtube.com/watch?v=lm1hgg279es


ERASMUS+ ȘI PROIECTUL KA1
Migration is Our RIght  Youth Exchange #II

Migration is Our Right#2, youth exchange finanţat prin programul 
Erasmus+ și coordonat de Nonformal for Youth,  a fost, cu siguranţă, o 
experienţă valoroasă pentru toţi participanţii.  Nu doar prin noţiunile utile 
pe care le-am învăţat despre drepturile omului, dar și prin latura socială 
a proiectului. Adunând tineri din 5 ţări (România, Italia, Spania, Grecia și 
Republica Cehă), acesta a conturat un minunat mediu intercultural care 
ne-a arătat că, de fapt, nu suntem atât de diferiţi (în cel mai bun sens 
posibil). Proiectul s-a desfășurat între 6 și 16 ianuarie 2020, în Berlin, 
Germania. Din partea României au participat Șuhani Andrei, Răducu 
Căvescu, Ovidiu Postelnecu și Tache Octavian.

Prima zi a implicat cunoașterea tuturor participanţilor, în esenţă 
încercarea de a reţine cât mai multe nume și feţe. S-a dovedit a fi un 
exerciţiu bun, mai ales fiindcă diversitatea lingvistică a adus cu ea 
câteva nume foarte interesante. A doua zi și jumătate din cea de-a treia 
ne-au învăţat ce înseamnă lucrul în echipa, răbdarea și comunicarea. 
Aici, timpul în care am reflectat dupa workshop-care a constat în 
instalarea unei tiroliane în pădure-a fost foarte util pentru a realiza cât de 
important este să ascultăm pe toata lumea, deoarece chiar și cei mai 
timizi au idei bune, doar au nevoie de un impuls pentru a se putea 
exprima liber în faţa celorlalţi.

Pe parcursul proiectului workshop-urile au fost bine organizate, cu 
coffee break-uri ce ne-au lăsat și mai mult timp de socializare. Tot acest 
timp liber petrecut împreună ne-a apropiat, toţi 30 devenind curând o 
familie pentru 11 zile. Sarcinile au fost împărţite egal tuturor, astfel încât 
nimeni să nu se simtă exclus. De asemenea, crearea echipelor total la 
întâmplare pentru fiecare sesiune a fost un mod perfect de a îmbina 
persoane diferite cu idei și percepţii unice, pentru obţinerea celor mai 
bune rezultate. 
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Un workshop foarte drăguţ a fost cel ţinut de două angajate ale unui 
centru de refugiaţi. Am încercat împreuna, prin brainstorming, să 
definim ce reprezintă cetăţenia, identitatea, apartenenţa sau limba 
pentru noi. Apoi am creat hărţi ale vieţii noastre de zi cu zi pentru a putea 
observa în ce locuri petrecem cel mai mult timp și cu ce persoane 
interacţionăm cel mai des. A fost o activitate interesantă datorită 
modului în care ne-a făcut să reflectăm și să fim mai conștienţi de 
lumea în care trăim fiecare la micro-nivel.

Proiectele photovoice și videovoice au reprezentat atât o provocare 
pentru latura noastră creativă, cât și oportunitatea de a descoperi 
Berlinul, care categoric ne-a uimit pe toţi cu diversitatea, arhitectura și 
istoria sa.

Probabil una dintre părţile noastre preferate din acest proiect a fost 
crearea și prezentarea propriilor noastre workshop-uri, o data pentru 
colegii noștri și o data pentru câţiva elevi de la școala John F. Kennedy 
din Berlin. Poate am fost puţin îngrijoraţi de cum urma să se desfășoare 
toata chestia asta, dar, din fericire, au fost foarte primitori și deschiși. 
Chiar dacă am avut mai puţin timp pentru fiecare echipă și a trebuit să 
comprimăm activităţile din fiecare workshop, sperăm că am reușit să le 
transmitem elevilor măcar o idee din ce am învăţat noi despre drepturile 
omului.

Acest Youth Exchange nu doar ne-a extins cunoștinţele (și cercul de 
prieteni), dar ne-a scos din zonele noastre de confort prin teatru, 
improvizaţie, public speaking și dezbateri. Datorită minunaţilor noștri 
facilitatori, Filip, Michel și Mateusz și a cooperării și acceptării de care 
am dat toţi dovadă, Migration is Our Right a atins standardele uneia 
dintre cele mai interesante și fascinante experienţe pe care am avut-o 
până acum. 100% would do it again!

Constantin Dedu
Președinte Asociaţia Imago Mundi

Mai multe detalii

https://www.facebook.com/Migrationisourright/
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PROIECT CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE 
Rescrie-ţi propria poveste de viaţă!

Un proiect al Academiei Copiilor Inteligenţi în cadrul Corpului European 
de Solidaritate, care a început din dorinţa de a face consiliere 
școlară/de carieră/de viaţă prin POVEȘTI. De ce povești? Poveștile 
schimbă lumea! O poveste este ca o hartă!  
Ne construim DESTINUL pe masură ce ne scriem POVESTEA DE VIAŢĂ!
   Cum construiesti POVESTEA aceea in care tu esti           
EROUL/EROINA? 
             Știi de unde porneşte DRUMUL/CĂLĂTORIA TA! 
             Dar știi unde duce DRUMUL TĂU?
Acestea sunt întrebări la care încercăm să răspundem împreună cu un 
grup de 6 studenţi (grupul de iniţiativă) și 4 adolescente, eleve de liceu 
voluntare în proiect. Vrem să facem puţină lumină în deciziile de 
școală/de carieră/de viaţă pentru elevii de clasa a VII-a și a XI-a din două 
licee și o școală gimnazială (grupul ţintă initial al proiectului), astfel încât 
să-i sprijinim să realizeze că implicarea conștientă în aceste decizii le 
poate face viaţa mai frumoasă, mai ușoară. 

Plecăm de la o poveste, ”POVESTEA ÎN 6 PAȘI” și decriptăm “CUVINTE 
CHEIE” pe care le purtăm, de multe ori inconștient, în modul cum ne 
comportăm și în complexitatea personalităţii noastre. 

IMAGINE INTERIOARĂ pe care o avem despre noi înșine este o forţă 
puternică în viaţa noastră. Aceste idei despre CE FEL DE OAMENI 
SUNTEM, despre cât de succes ar trebuie să fim, despre cum ar trebui 
să gândim și să simţim și să acţionăm ca răspuns la experienţele 
noastre de viaţă pot fi denumite conceptual ca ”IMAGINE DE SINE”, 
„CONCEPT DE SINE„,  „AUTODEFINIRE”.  Aceste “CONCLUZII 
PERSONALE”, sau ”CONVINGERI DE SINE”, care se formează adesea în 
mod inconștient, sunt modelate atât din experienţele noastre pozitive, 
cât și din experienţele noastre negative. Cu cât emoţiile asociate cu 
aceaste experienţe sunt mai intense, cu atât mai importante le vom 
considera,  “inconștient” vor fi ca niște ”CUVINTE CHEIE” care ne 
definesc. ESTE IMPORTANT SĂ DECRIPTĂM ACESTE CUVINTE CHEIE!
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După care învăţăm că putem să folosim aceste CUVINTE CHEIE ca niște 
resurse preţioase sau să le rescriem dacă ele nu spun ce trebuie despre 
noi. Astfel vom stabili care sunt ”CUVINTELE” care recreează 
“POVESTEA”. Ca atunci când îţi alegi un PROFIL/AVATAR chiar înainte să 
începi un joc la calculator. De obicei îţi alegi un EROU/EROINĂ care are 
anumite calităţi. La fel faci și acum ţinând cont de:
         1. VISUL/DORINŢA/SCOPUL TĂU – Unde vrei să ajungi?
         2. VIZIUNEA – Cum vrei să arate viaţa ta? Ce faci într-o zi normală din 
viaţa ta viitoare? Cine este în jurul tău? Ce deţii, material și ca 
abilităţi/competenţe? Spre ce tinzi, valori?
     3. ROLUL Cine ești tu, cel din viziune? Ce rol joci, predominant? 
Găsește un singur cuvânt care exprimă acest rol;
        4. CUVINTE CHEIE despre tine – care susţin ROLUL respectiv; pot fi 
abilităţi, pot fi credinţe sau caracteristici, bucăţi/părţi din tine;
       5. OBIECTIVE (Ce îţi propui acum care să te ducă mai aproape de 
VIZIUNEA pe care o ai despre tine și viaţa ta și, către 
VISUL/DORINŢA/SCOPUL tau? Cu ce începi?
      6. ACŢIUNI  - Ce faci concret să atingi primul obiectiv? Care este 
PRIMUL PAS pe DRUM?
Mă opresc acum deoarece călătoria proiectului este în desfășurare și 
sunt convinsă că la final vă vom spune că a fost un PROIECT DE 
SUCCES! 

Augustina ENE
Profesor psiholog la Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân, Pitești

Membru fondator al ACADEMIEI COPIILOR INTELIGENŢI

Mai multe detalii

https://www.facebook.com/groups/1716393295168213/


PROIECT CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE 
Rescrie-ţi propria poveste de viaţă!



ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE
We ART Europe

Arta este limbajul universal prin care pot fi exprimate cele mai profunde 
idei și sentimente și se pot transmite mesaje complexe, care pot să 
călătorească prin timp, care pot depăși graniţele geografice și care pot 
să schimbe mentalităţi... 

Proiectul We ART Europe (2019-1-FR02-KA105-015897), prvoiect de tip 
Youth Exchange, finanţat prin programul  Erasmus+ a fost propus și 
organizat de Asociaţia Tambour Battant. Asociaţia Imago Mundi, 
partener în cadrul proiectului, a fost reprezentată de elevi ai Colegiului 
Naţional ”Zinca Golescu”, având ca lider de grup pe profesoara Iuliana 
Roman.

Timp de o săptămână, în perioada 15-21 februarie, 30 de tineri din Franţa, 
Bulgaria, Italia, Lituania și România  s-au întâlnit în Erstein, Franţa, pentru 
a desfășura activităţi non formale, menite să le dezvolte abilităţile de 
comunicare, oferindu-le ocazia de a se exprima prin intermediul 
creaţiilor artistice, aflând totodată mai multe despre cultura și tradiţiile 
din ţările participanţilor, precum și despre valorile promovate de 
Uniunea Europeană. 

Scopul proiectului a fost acela de a dezvolta simţul artistic și 
creativitatea, prin munca în echipă, dar și prin cea individuală, precum și  
dobândirea de cunoștinţe noi, prin metode non formale: generarea de 
idei, dezbateri, jocuri, seri culturale, precum și vizite de studiu.  

Atelierele artistice dedicate realizării unor colaje și a unor măști de 
ghips, precum și cel de pictare de tricouri,  au fost deosebit de 
atractive, chiar pasionante, pentru că fiecare a dorit să transmită prin 
creaţie, într-un mod cât mai original, ceea ce simte, ceea ce gândește. 
După fiecare atelier, sălile unde au avut loc activităţile s-au transformat 
în adevărate galerii de artă, iar tinerii artiști au explicat semnificaţia 
lucrărilor realizate. 
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În seara culturală fiecare grup a avut ocazia să prezinte obiceiurile, 
costumele populare, muzica și dansurile populare, mâncarea 
tradiţională, limba, istoria și geografia ţării din care veneau. A fost foarte 
interesant, pentru că s-au putut observa atât similarităţi, dar și diferenţe, 
diversitatea culturală fiind o premisă a legării de noi prietenii și de 
continuare a colaborării şi în alte  viitoare proiecte. Tinerii și-au dezvoltat 
astfel competenţele culturale, toleranţa, abilitatea de a accepta 
diferenţele culturale și de atitudine, în diferite situaţii.

Două cuvinte incluse în numele proiectului, Art și Europe, au inspirat cele 
două vizite locale: vizita la Muzeul de Artă din Erstein și vizita la 
Parlamentul European de la Strasbourg. Au fost momente de referinţă 
ale proiectului, deoarece participanţii au avut, de asemenea, șansa de a 
cunoaște mai bine cultura locală, arhitectura, străzile, viaţa de zi cu zi, 
oamenii...  

Toţi participanţii s-au implicat cu entuziasm în organizarea și derularea 
activităţilor, având pe rând diferite roluri: de lider, de orator, de 
evaluator, de facilitator, de artist. A fost o experienţă extraordinară 
pentru toţi, dar mai ales pentru cei aflaţi la prima lor experienţă Erasmus. 
S-au legat prietenii, s-a lucrat intens, s-au făcut planuri pentru viitor. Toţi 
au simţit că au învăţat foarte mult, în numai o săptămână de proiect.

La o săptămână după încheierea proiectului, echipa din România a 
prezentat activităţile desfășurate în proiect la sediul Asociaţiei 
ImagoMundi, utilizându-se unele metode non formale învăţate în Franţa. 
Au fost puse la dispoziţia participanţilor la activitatea de diseminare 
materialele necesare pentru realizarea unor colaje care au fost afișate 
într-o expoziţie, activitatea încheindu-se printr-o discuţie despre 
creativitate și sentimente.

Iuliana ROMAN
Profesor fizică, Colegiul Naţional Zinca Golescu, Pitești

     

Mai multe detalii

https://www.facebook.com/Asociatia.Imago.Mundi/photos/?tab=album&album_id=2874978689216735
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ERASMUS+ TRAINING COURSE
Improdrama

”Improdrama”, Proiect Erasmus+, Ka1, a fost organizat de asociaţia 
YouthAct în Murzasichle, Polonia, în perioada 23 februarie - 4 martie 
2020, la care au fost 30 de participanţi din Croaţia, Turcia, Bulgaria, 
Grecia, Italia, Lituania, Cipru, Portugalia, Polonia, Spania și bineînţeles 
România.
Pentru mine, a fost primul proiect Erasmus+ la care am participat, 
datorită Asociaţiei Imago Mundi, lui Costin Dedu și Aurei 
Constantinescu care împreună au făcut posibil acest lucru. 

Facilitatori au fost Filip Krajniak, Maciej Jan Kraśniewski și Mateusz 
Górecki, care pe parcursul celor 10 zile ne-au oferit oportunitatea de a 
învăţa foarte multe lucruri despre improvizaţie și cum putem face ca 
lucrurile în sala de clasă să nu mai fie monotone și plictisitore ci să 
devină captivante și interesante. 

În primele 4 zile, Maciej ne-a învăţat cum să respirăm corect, ce exerciţii 
să facem atunci când suntem stresaţi, cum să realizăm cu ajutorul 
corpului o poveste și cum să ne izolăm părţile corpului. Toate activităţile 
începeau cu un energizer și se încheiau în același mod. De asemenea, 
de fiecare dată când învăţam un lucru nou, la final câţiva voluntari 
puneam în scenă o piesă de teatru iar ceilalţi formau publicul. Fiecare 
dintre noi aveam să fim atât spectatori dar și actori, lucru extraordinar.

Cea de a doua parte a proiectului a început vineri 28.02.2020, avându-i 
ca facilitatori pe Filip și pe Mateusz. În prima zi Filip ne-a descris ce 
înseamnă un feedback, cum se realizează el, ce trebuie să urmărim 
atunci când dăm un feedback și de asemenea cum putem învăţa 
experimental. Am aflat foarte multe lucruri noi și interesante despre 
feedback.
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La sfârșitul primei zile petrecute cu Filip, am primit mai multe foi cu 
diferite subiecte(fizică, chimie, literatură, geografie, limbi străine, 
discriminare….) fiecare dintre noi a ales un subiect și ne-am făcut 
echipa workshop-ului nostru, care trebuia să aibă o anumită structură. 
S-au format 10 echipe astfel că următoarele zile le-am petrecut 
muncind pentru workshop-ul nostru, asistând și implicându-ne activ la 
workshop-urile colegilor, la dezbaterile realizate pe tema acestora și 
punând feedback activităţilor lor.

Eu mi-am ales ca subiect fizica și am făcut echipă cu doi copii minunaţi 
Matea din Croaţia și Gonçalo din Portugalia. Împreună a trebuit să ne 
creăm workshop-ul nostru, care să dureze 30-40 minute, să stabilim 
întrebările pentru partea de debriefing- 30-20 minute. 
În concluzie, consider că participând la acest proiect am acumulat 
foarte multă experienţă pe care o voi aplica din ce în ce mai mult în orele 
mele de dirigenţie dar și în cadrul celorlalte ore.

Aurica GHERMAN
Profesor fizică-chimie la Școala Gimnazială, Rătești 

Mai multe detalii

https://www.facebook.com/improdrama/


YOUTHS AND THE COMMUNITY AFTER 
THE COVID-19 PANDEMIC 
Un Atelier Online Despre Tineri 
Acum Și După Pandemie! 

Joi, 16 aprilie 2020, comunitatea de voluntari a Asociatiei Imago Mundi, 
impreuna cu câţiva prieteni din străinătate (Helena Krapkova din Slovacia, 
József și Angéla Szanto din Ungaria) a desfășurat un ateliere online: Youths 
and the community after the Covid-19 Pandemic. Am organizat atelierul 
pentru a discuta despre viitor, dar și pentru pentru a ne destinde puţin de la 
alte griji și ca să conștientizăm într-o măsură mai mare nevoile sociale pe care 
le avem cu toţii, precum aceea de a trăi într-un mediu sigur si protejat, în 
contextul unei posibil sfârșit cu bine al pandemiei.

Cu ajutorul lui Andrei Suhani, Evelin Olteanu și Răducu Căvescu, care au decis 
tema atelierului, “Youths and the community after the Covid-19 Pandemic”, 
participantii au avut ocazia să își exprime ideile ce au legatură cu acest 
subiect și s-au abătut puţin de la noul monoton cotidian. De la actualul mod 
de petrecere a timpului în carantină, pana la modul concret în care vom 
reacţiona in faţa coronavirusului dupa ce se va sfârși această pandemie, 
fiecare participant și-a spus propria opinie.

Câteva posibile concluzii: majoritatea participanţilor și-au exprimat rezerve în 
a participa la oportunităţi de formare Erasmus+ pe termen scurt și mediu. 
Majoritatea așteaptă cu nerăbdare sfârșitul pandemiei și restricţiilor pentru a 
se implica în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii, precum și în 
activităţi de învăţare care să implice comunicarea directă și nemijlocită cu alţi 
oameni. Majoritatea cred că lucrurile vor reveni la normal, va exista o 
nerăbdare a oamenilor în a-și relua ritmul obișnuit de viaţă. Există și rezerve, 
unii pesimiști care consideră că este posibil ca oamenii să se izoleze fiecare 
în ”celula” lui socială și că există posibilitatea ca legăturile comunitare să 
slăbească.

Atelierul de o oră și jumătate, la care au participat 11 tineri și lucrători de tineret 
din România, Slovacia și Ungaria, face parte din parteneriatul strategic KA2 
Get Involved, Shape your Community, 2019 – 2021, finanţat prin programul 
Erasmus+ și coordonat de Ifjusagi Nomad Klub. Proiectul urmărește 
creșterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţilor lor locale și 
reunește organizaţii din Ungaria, România, Lituania, Portugalia, Slovacia.

Constantin Dedu
Președinte Asociaţia Imago Mundi

Mai multe detalii

https://www.facebook.com/Asociatia.Imago.Mundi/photos/a.378412942206668/2908515319196405/?type=3&theater


ERASMUS + ȘI PARTENERIATUL STRATEGIC
Find your talent, Work on your skills

Acesta trebuia să fie un articol despre cum a găzduit Asociaţia Iniţiative 
și Proiecte pentru Tineret Imago Mundi cea de a doua activitate din 
cadrul proiectului coordonat de Avedan Welzijn, din Olanda, avându-i ca 
parteneri și pe iDrops din Belgia și YouthAct din Polonia. Cursul de 5 zile 
era programat la începutul lui aprilie, dar cum toată lumea pare că s-a 
restartat primăvara aceasta, și noi am fost nevoiţi să abordăm diferit 
situaţia....

Și cum nu aveam cum să stăm degeaba și să așteptăm să treacă 
taifunul, Costin Dedu – omul cu idei și nu numai – ne-a mobilizat pe toţi 
într-o serie de ateliere online pe diverse tematici și ... pe diverse 
platforme. Subiecte de discuţie s-au găsit mereu, oameni dornici să 
participe – de asemenea, așa că primăvara pandemică a trecut cumva 
pe nesimţite.

La începutul lui aprilie – exact când ar fi trebuit să începem atelierele C2 
faţă în faţă – a fost organizat un Language Coffee pe Skype, ca parte a 
proiectului FYT. Zece tineri voluntari ai asociaţiei, coordonaţi de 
Constantin Dedu și de Aura Constantinescu au discutat despre talent, 
despre ce înţeleg ei prin a fi talentat, au dat exemple de domenii în care 
se poate manifesta talentul. Concluzia a fost că talentul nu ţine doar de 
domeniul artistic (muzică, teatru, pictură, dans, scultpură, etc) sau 
sportiv, putem vorbi și de talente care ţin de competenţele sociale. 
Participanţii au fost provocaţi să descrie un moment în care și-au dat 
seama de talentul cuiva sau chiar al lor și să puncteze modul în care 
putem folosi talentul în viaţa noastră socială, profesională, sau în 
dezvoltarea personală. Și pentru că întotdeauna e bine să ne proiectăm 
visele în viitor, am cerut tinerilor să își imagineze că au puterea să ia 
decizii importante în comunitatea lor – ce ar schimba? Cum ar ajuta 
tinerii din comunitatea lor să își folosească și să își dezvolte talentele? 
Discuţia a fost animată și interesantă, tinerii dovedind încă o dată o 
profundă maturitate în gândire.
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Tot pe tema talentului au urmat două ateliere în mai, pe 25 și 28, tot 
online – pe Zoom, de data aceasta, ateliere la care au luat parte în total 
18 tineri, profesori și lucrători de tineret. S-a vorbit despre timp, despre 
învăţare și auto-învăţare, despre cum ne organizăm și gestionăm timpul 
(pentru că tot vorbeam de talentul din sfera social-skills). Cu mare 
plăcere s-a discutat în atelierul din 28 mai despre cărţi bune, muzică, 
filme care ne-au marcat și performeri memorabili – au fost surprize 
plăcute, generaţii diferite găsind puncte comune în toată această 
paletă de arte.... S-au schimbat idei, păreri, fiecare s-a simţit incitat să 
asculte și cutare formaţie, să citească și cutare carte, neapărat să vadă 
și filmul cutare.... A fost ca o intersecţie în care s-au întâlnit idei și au 
plecat mai departe întrebări, curiozităţi, promisiuni.

Aura Elena CONSTANTINESCU
Profesor învăţământ primar la Școala Gimnazială Mușătești.

Lucrător de tineret la AIPT Imago Mundi

Mai multe detalii
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