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Aqueduct este un proiect Comenius Multilateral, având ca scop perfecŃionarea însuşirii competenŃelor cheie 
prin educaŃia patrimonială, respectiv dezvoltarea aptitudinilor profesorale în tema educaŃiei orientată spre 
competenŃe, organizată în mediul patrimoniului cultural. 
Grupul Ńintă al proiectului include pedagogii, formatorii personalului didactic, studenŃii modulului pedagogic, 
reprezentanŃii organizaŃiilor patrimoniale, care doresc să investească în procesul de predare şi învăŃare, 
bazat pe competenŃe-cheie şi în educaŃia patrimonială. 
 
 

AnunŃ: 
 

EDUCAłIA PATRIMONIALĂ & COMPETENłE-CHEIE 
 

CONFERINłĂ INTERNAłIONALĂ  
 

BOLOGNA, ITALIA 
26 - 29 octombrie 2011 

 

Aqueduct înseamnă un pas important spre educaŃia bazată pe competenŃe-
cheie ale elevilor din şcolile primare şi de gimnaziu. Se pune accent pe 
competenŃele-cheie transversale, aşa cum este prevăzut în Cadrul European de 
ReferinŃă: „a învăŃa să înveŃi”, competenŃe sociale şi civice, spirit de iniŃiativă şi 
antreprenoriat, precum şi sensibilizare culturală şi exprimare artistică, care sunt 
indispensabile pentru a îndeplini obiectivele strategiei UE 2020. 
 
„Însuşirea CompetenŃelor-Cheie prin EducaŃia Patrimonială” este conferinŃa 
internaŃională finală organizată de consorŃiul Aqueduct. În cadrul acestei conferinŃe 
echipa şi membrii Aqueduct vor prezenta materialele şi bunele practici realizate pe durata 
de desfăşurare a proiectului.  
 
Ne vom ocupa cu Cadrul European de ReferinŃă a CompetenŃelor-Cheie, cu 
educaŃia bazată pe competenŃe şi educaŃia patrimonială. Tematica va fi 
explorată prin termenii specifici şi workshop-uri, vor fi prezentate materialele 
aferente, vor avea loc schimburi de experienŃă, buna practică va fi accentuată. De 
asemenea, conferinŃa va asigura o ocazie ideală pentru crearea unor reŃele de 
specialişti şi a relaŃiilor utile. 
 



 

 
Program preliminar 
 
Preşedintele conferinŃei: Renilde Knevels, Landcommanderij Alden Biesen (BE) 
 
Miercuri, 26 octombrie 2011: sosire 
 
18.00: Înregistrare şi welcome-drink 
19.30: Cină + networking 
 
Joi, 27 octombrie 2011: 
 
09.00: Transfer la sala de conferinŃă 
09.30: Salutarea oficială din partea IBACN, instituŃia gazdă 
10.00: Prezentarea proiectului Aqueduct - Guy Tilkin, Landcommanderij Alden Biesen, 

coordonator proiect 
10.30: Prezentarea programului + aşteptări (Christa Bauer şi evaluatorul extern Ray Kirtley) 
11.00: Termeni-cheie privind educaŃia patrimonială - Mario Calidoni 
11.30: Pauză de cafea 
11.45: Termeni-cheie privind educaŃia bazată pe competenŃe - Jaap Van Lakerveld, PLATO (NL) 
12.15: Programul-cadru Aqueduct şi ghiduri + exemple 
12.45: Prezentarea manualului Aqueduct 
13.00: Masă de prânz 
14.30: 5 ateliere paralele pe tema proiectelor pilot Aqueduct şi a exemplelor de bune practici ale 

diferitelor Ńări 
16.30: Încheierea primei zile - şedinŃă plenară 
17.00: Transfer în centrul oraşului 
18.30: Vizitarea muzeului din centrul oraşului + discuŃii de evaluare 
20.00: Cină + networking 
 
Vineri, 28 octombrie 2011- Muzeul Artei Moderne  Bologna: 
 
09.30: Lărgirea domeniilor de aplicare: Prezentarea bunelor practici, a studiilor de caz privind 

însuşirea competenŃelor-cheie transversale prin tetru, ştiinŃe, noile tehnologii, cetăŃenia 
activă, ... 

13.00: Masă de prânz 
14.30: ExperienŃa Aqueduct: ateliere ale educaŃiei patrimoniale bazată pe competenŃe la           

MAMBO-Muzeul Artei Moderne din Bologna 
17.00: Încheierea zilei 2 – şedinŃă plenară 
17.30: Sfârşitul zilei 2 
19.30: Evaluare 
20.00: Cină + networking 
 
Sâmbătă, 29 octombrie 2011: 
 
09.30:  Aplicarea atelierelor: cum aplicaŃi criteriile Aqueduct în Ńara dumneavoastră  
11.30:  ReflecŃie şi evaluare 
12.00:  Încheierea conferinŃei – şedinŃă plenară 
12.30:  Masă de prânz - încheiere 
 

 
 

 



 
Grupul Ńintă 
   
Grupul Ńintă al proiectului include 
pedagogii, formatorii personalului 
didactic, studenŃii modulului 
pedagogic, dezvoltatorii curriculei 
educaŃionale şi reprezentanŃii 
organizaŃiilor patrimoniale, care doresc 
să investească în procesul de predare şi 
învăŃare, bazat pe competenŃe-cheie şi în 
educaŃia patrimonială. 
 
 
Granturi 
 
ParticipanŃii pot aplica un grant la AcŃiunea 
Comenius: Mobilitate de Formare Continuă 
(data limită 29 aprilie). Formularele de 
aplicare pot fi descărcate de pe site-ul 
AgenŃiei NaŃionale a Ńării.  Participarea este 
gratuită (taxă de participare = 0), cazare şi 
masă în total: 520 euro.  
ConferinŃa este înregistrată în Baza de date 
pentru ActivităŃile de Formare Comenius 
(https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursed
atabase/) sub numărul de referinŃă: 
 BE-2011-184-001. 
 
Pentru informaŃii suplimentare accesaŃi 
website-ul: 
www.the-aqueduct.eu . 
 

 
Cum aplicaŃi un grant COMENIUS pentru 
conferinŃa Aqueduct din Bologna? 
 
1. AccesaŃi Baza de date pentru ActivităŃile 
de Formare Comenius 
(https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursed
atabase/ ), apoi intraŃi la descrierea 
conferinŃei sub numărul de referinŃă: 
BE-2011-184-001 
 
2. CereŃi un formular de pre-înregistrare 
prin adresa de e-mail: 
myriam.swinnen@cjsm.vlaanderen.be 
 
3. AccesaŃi website-ul AgenŃiei NaŃionale şi 
căutaŃi formularele de aplicare printre 
AcŃiunea Comenius: Mobilitate de 
Formare Continuă  
 
4. CompletaŃi formularul (electronic), 
folosind detaliile conferinŃei şi motivaŃi 
prezenŃa dumneavoastră la conferinŃă. 
(AveŃi nevoie de o versiune recentă a 
Adobe Reader, pentru a deschide 
formularul electronic) 
 
5. TrimiteŃi online formularul electronic 
ÎNAINTE DE data de 29 aprilie 2011 
 
6. TrimiteŃi formularul listat (semnat) ŞI pre-
înregistrarea prin poştă la AgenŃia 
NaŃională ÎNAINTE DE data de 29 aprilie 
2011 
 

 
 
 
 
 

                                             
 
 



 
 
 
Parteneri Aqueduct  
 

• Landcommanderij Alden Biesen – coordonatorul proiectului (Belgia) 
 

• Katholieke Hogeschool Leuven (Belgia) 
 

• PLATO, Leiden University (Olanda) 
 

• FundaŃia Transylvania Trust  (România) 
 

• Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (România) 
 

• Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali, Emilia-Romagna (Italia) 
 

• Malopolska Institute of Culture (Polonia)  
 

• Centre de Culture Européenne – Abbaye Royale Saint-Jean d’ Angély (FranŃa) 
 

• Pädagogische Hochschule Steiermark (Austria) 

 

 
 

Agenda Aqueduct 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în Polonia:  

11 aprilie 2011 
 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi:  
Katarzyna Dzigańska dziganska@mik.krakow.pl 
 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în FranŃa:  

29 aprilie 2011 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi: 
Gishly Didon  ccegishly@gmail.com 
 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în Olanda:  

13 mai 2011 
 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi:  
Ingrid Gussen IGussen@Plato.Leidenuniv.nl 
 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în Belgia:   

17 mai 2011 
 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi:  
Leen Alaerts leen.alaerts@khleuven.be 
 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în România:  

23-24 mai 2011 
 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi: 
Tóth Szilárd tszilard22@yahoo.com 
 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în Italia: 

31 mai 2011 
 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi: 
Valentina Galloni VGalloni@Regione.Emilia-Romagna.it 
 

 
Ziua NaŃională de Formare Profesională în FranŃa:  

Septembrie 2011 
 

 
Pentru informaŃii suplimentare contactaŃi:  
Gishly Didon ccegishly@gmail.com 
 

 
 

502572-LLP-1-2009-1-BE-COMENIUS-CMP 
Acest proiect a fost finanŃat de Comisia Europeană. Acest comunicat reflectă doar opinia consorŃiului, 
Comisia Europeană nu acceptă nici o formă de responsabilitate sau răspundere cu privire la utilizarea 

conŃinutului acestuia. 

 


