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Building leadership capacity

through the learning community, 

Kirkwall, Orkney Islands, 
Marea Britanie, 5-12 iunie 2010.



Programul de Programul de ÎÎnvănvăţţare pe tot Parcursul are pe tot Parcursul 
VieVieţţii ii -- Programul Transversal -

Actiunea cheie 1.1.
Vizite de studiu pentru specialişti în 

educaţie şi formare profesională



Participanţii:
• Cehia
• Danemarca
• Germania
• Irlanda
• Polonia
• România
• Slovacia
• Spania
• Suedia
• Turcia







PROGRAMUL VIZITEI

• Reuniune de cunoaștere reciprocă a 
membrilor grupului, a așteptărilor 
acestora. Fiecare participant a descris 
funcția pe care o ocupă și ce presupune 
aceasta, ce reponsabilități și îndatoriri are. 

• Ni s-a prezentat structura sistemului de 
învățământ din Scoția și liniile directoare 
ale Curriculum for Excellence 



• Am aflat modul în care se acordă sprijin 
persoanelor cu dificultăți, fie că este vorba 
despre dificultăți sociale, fizice, psihice 
sau psihologice.

• Leadership across Education and Leisure 
Services, cu accent pe activitățile în aer 
liber și dezvoltarea competențelor de lider 
ale copiilor.

• Leadership for Learning la toate nivelele.



• Am vizitat școli diferite: 
grădiniță, școală primară, 
gimnaziu, liceu, școli aflate pe
insule izolate sau școli mici din 
zona rurală, colegiul cu toate
specializările sale inedite
(”Ospitalitate”, de exemplu!). 













Am asistat la diferite activități realizate de 
profesori împreună cu elevii. 



Prezentarea Metasaga de către elevi





• Am avut plăcerea să facem
cunoștință și cu istoria milenară a 
locurilor (Maes Howe, Skara Brae, 
Ring of Brodgar, The Italian 
Chapel), dar și cu frumusețile
naturale unice: Sanday Island, 
rezervații geologice, floricole și 
faunistice.



Maes Howe



Ring of Brodgar



The Italian Chapel





Skara Brae



Sanday Island





Am beneficiat de ospitalitatea caldă și exemplară
a gazdelor noastre.



• Toate activitățile organizate au fost 
relevante deoarece mi-au aratat locul 
unde ne aflăm, ca țară, în ceea ce privește 
crearea competențelor de leadership la 
elevi și responsabilizarea lor.





• Din discuțiile purtate, mi-am dat seama o 
dată în plus că cel mai important este
entuziasmul și convingerea că ceea ce
facem este în folosul elevilor noștri, care 
vor deveni cetățenii responsabili de mâine. 
Se cuvine o menționare specială a 
accentului pe care Curriculum for 
Excellence din Scoția îl pune pe
desfășurarea activităților în aer liber și 
pe educația ecologică, practică, a 
elevilor.



• Cea mai mare diferență între abordarea 
educației în Scoția și România este că în 
Scoția evaluarea este ÎNTOTDEAUNA 
pozitivă.


