
 

“Teachers for SwanZ” - o șansă pentru învățământul vocațional  

din România, Bulgaria și Austria 

 

În Grecia antică, dansul făcea parte dintre disciplinele fundamentale ale educației, fiind considerat 

eficient pentru sădirea, menținerea și întărirea sentimentelor de solidaritate socială. În acest scop, se 

practicau dansuri războinice (pirice), pacifice (emelii), de cules al viilor (epilenice) etc. (Wikipedia) Ideea că 

dansul este o parte esențială a vieții și a educației s-a păstrat și în prezent, materializându-se în cel mai nou 

proiect al Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București (https://floriacapsali.wordpress.com/), care 

coordonează “Teachers for SwanZ”, un parteneriat strategic în domeniul vocațional, cofinanțat prin 

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

Proiectul, care începe la 1 decembrie 2020 și va fi pus în aplicare în următorii doi ani, va implica profesori, 

elevi și traineri din instituția coordonatoare și din instituțiile partenere: Școala Națională de Arte "Prof. 

Vesselin Stoyanov" din Ruse (Bulgaria) - http://www.artrousse.com/, Compania “Attitude” din Vienna 

(Austria) - https://www.attitudestudios.at/  și Uniunea Elenă din România - http://www.uniunea--elena.ro/, 

cu sediul în București. Ideea acestui proiect și a parteneriatului care îl va implementa a pornit dintr-un context 

contrastant: pe de o parte, școlile vocaționale de dans pregătesc copiii pentru una dintre cele mai sensibile, 

responsabile și frumoase profesii, iar pe de altă parte, în țările partenere cel puțin, aceste școli sunt adesea 

neglijate, funcționând cu resurse limitate, într-un mediu din ce în ce mai tehnologizat. 

Salutând inițiativa, unul din marii maeștri ai dansului contemporan mondial, coregraful român Gigi 

Căciuleanu, a acceptat încă din start să fie ambasador al acestui proiect.  

“Teachers for SwanZ” își propune să ajute profesorii de dans să își înțeleagă mai bine elevii – 

reprezentanți ai Generației Z – și să li se adreseze în concordanță cu nevoile lor, pe canalele la care ei apelează 

cel mai des. Practic, echipa de proiect și-a stabilit ca obiective pentru următoarele 24 de luni: 

• să dezvolte și să actualizeze competențele cheie pentru profesorii de dans din instituțiile partenere, 

pentru a spori dezvoltarea unor relații de foarte bună calitate cu elevii, colegii și părinții; 

• să faciliteze o mai bună înțelegere a dansurilor tradiționale și contemporane din țările partenere din 

punct de vedere tehnic, al abordării predării, simbolisticii etc.; 

• să includă diversitatea culturală a țărilor implicate în proiect pentru a crea mai multe 

instrumente/metodologii educaționale-artistice; 
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• să actualizeze și să îmbunătățească competențele digitale ale profesorilor de dans din instituțiile 

partenere, în vederea facilitării accesului acestora la instrumentele IT. 

Proiectul implică mobilități dintr-o țară parteneră în alta, sesiuni de instruire pentru profesorii de dans 

și alte activități, care se vor concretiza în următoarele rezultate tangibile: 

 un curs de pregătire pentru profesorii/formatorii de dans care să îi sprijine în dezvoltarea atât a 

abilităților profesionale, cât și a abilităților de comunicare, coaching și dialog intercultural; 

 o platformă web - Laboratorul virtual de învățare - unde lecțiile de dans vor fi predate online și unde 

vor fi încărcate sub forma unor fișiere video exerciții, spectacole,  interviuri, mesaje, opinii; 

 un mini-ghid pentru profesorii non-dans, care va avea rolul de a sprijini profesorii ce predau diferite 

discipline să introducă în orele lor terminologie, activități și exerciții care să aibă legătură cu dansul. 

În ceea ce privește rezultatele non-tangibile, ne așteptăm ca beneficiarii proiectului să fie mai motivați 

să învețe, să fie mai deschiși, să experimenteze și să aplice inovația, să lucreze mai bine în echipe și să-și 

îmbunătățească performanțele.  

Un astfel de proiect nu are nicio șansă de a reuși dacă fiecare țară ia măsuri individuale, deoarece există 

un interes scăzut și posibilități limitate ale sistemelor naționale de a susține dansul ca element al educației 

generale. Inițiativa transnațională va beneficia de expertiza, strategiile și politicile existente în domeniul 

educației și formării profesionale prin dans, oferind posibilitatea testării, pilotării și explorării unei varietăți 

de metode și instrumente, la nivel de parteneriat. Toți cei interesați din regiune și din Europa vor beneficia 

de instrumentele de lucru create prin proiect și de un exemplu de bună practică, Erasmus+ oferind o largă 

vizibilitate inițiativelor pe care le susține.   

 

 


