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Comunicat
Lansarea activităților proiectului Erasmus+” NEW OPPORTUNITIES TO
OUR WORLD AND REUNITY”/“NO TO WAR”
Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret” Tulcea anunță lansarea Proiectul de mobilitate

proiectului “New Opportunities To Our World And Reunity”, nr. referință proiect 2019-FR01-KA229-06309_2, aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 1 2019, Erasmus+, Acțiunea-Cheie 2(KA2).
valoare grant- 29541 euro
Proiectul are o durată de desfășurare de 24 de luni și implică o colaborare
între următoarele patru instituții: Lycée Marie Joseph din Franta (tara coordonatoare), Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” din Tulcea, N. Serap Ulusoy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi din Turcia si Ekonomska i Trgovacka
Skola Ivana Domca din Croatia și este finanțat cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene.

Beneficiar în România: Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret“ Tulcea

Descrierea proiectului/context:
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Lumea este intr-o continua schimbare, din ce in ce mai multi oameni de etnii,
culturi si religii diferite se stabilesc in Europa, o Europa care devine mai intoleranta. Europa devine mai multiculturala si la fel si comunitatile noastre scolare, de
aceea este foarte important sa-i invatam pe elevi si pe profesori deopotriva despre
importanta acceptarii aproapelui pentru a nu repeta greselile trecutului. Indiferent
de tara in care traim avem cu totii propria cultura si mostenire si trebuie sa invatam
sa le intelegem si sa le respectam pentru a deveni mai toleranti si mai deschisi cu
ceilalti.
In acest proiect toti partenerii au un trecut diferit, asadar putem profita de
experientele celorlalti. Pe durata intalnirilor transnationale elevii din scolile
partenere vor analiza si compara materialele pe care le strang si le produc. Acest
lucru ii va face mai constienti de asemanarile si diferentele bogatiei culturale si
istorice ale propriei tari. Ii va ajuta sa devina mai toleranti, invatand unii de
la/despre altii. Ii poate face, de asemenea, mai activi in mediul global in crestere.
Toate intalnirile din cadrul proiectului se vor baza pe urmatoarele subiecte:
Ce este comemorarea,Drepturile omului/Responsabilitatea/Extremismul/Toleranta.
Elevii nostri se vor comporta precum niste experti atunci cand vor povesti
despre tara lor si vor fi ghizi in timpul intalnirilor de proiect; vor realiza cat de
diferita este viata lor de familie in comparatie cu a altora. Apoi, lucrand cu partenerii lor, acestia vor descoperi ca invatarea nu are limite si nu se reduce doar la
scoala, aceasta deschizandu-si usile pentru a experienta unica.
Acest proces de invatare ii va avantaja atat pe elevi cat si societatea, intrucat
ei sunt cei ce o construiesc.
Un alt aspect cheie al proiectului este interactiunea constanta intre elevi folosind
limba engleza; acestia isi vor imbunatati competentele acestei limbi in diferite
domenii de activitate, raportand constatarile colegilor lor si publicului prin intermediul lucrarilor scrise, audio si video.
Pe perioada proiectului vor folosi competentele TIC, ajutandu-i sa-si sporeasca
sansele de a gasi un job in viitor. Isi vor dezvolta si competentele antreprenoriale,
folosindu-si creativitatea, asumandu-si responsabilitati si riscuri de a desfasura activitati si a-si indeplini obiectivele, fiind monitorizati de catre profesori.
Asadar, proiectul nostru va contribui la dezvoltarea actului predarii la clasa
si a pregatirii materialului pedagogic in toate cele patru limbi datorita noilor instru-
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mente, metodelor de lucru inovative si schimbului de bune practici. Proiectul nostru intentioneaza sa faca toate partile implicate constiente de existenta diversitatii
culturale, asadar vom implica familiile elevilor, autoritatile locale si comunitatile
in proiect, activitatile si produsul final fiind prezentate in centrele de cultura locala.
OBIECTIVE:
Prioritatile au fost alese raportandu-ne la la necesitatea elevilor de a-si dezvolta abilitatile de invatare a limbii dar si cele digitale si antreprenoriale. In ziua
de astazi, elevii trebuie sa inteleaga istoria si obiceiurile diferitelor tari – ale partenerilor de proiect – sa fie capabili sa participe, intr-un mod constructiv si eficient, la
viata sociala si cea de pe piata muncii intr-o perspectiva de invatare pe tot parcursul
vietii. Activitatile proiectului au fost gandite pentru o gama larga de elevi si prezinta o vasta diversitate. Astfel de activitati planificate vizeaza implicarea elevilor
dezavantajati dar si a celor cu abilitati academice inalte dar si scazute.
Un alt obiectiv al proiectului este sa dezvolte resursele de formare pentru
diferite contexte educationale si situatii. Profesorii vor avea acces la diverse instrumente si abilitati pentru a-i face sa fie profesionisti si mai eficienti in munca cu
elevii.

REZULTATE AȘTEPTATE
Vor fi atat rezultate tangibile cat si intangibile; in ceea ce priveste rezultatele concrete, se pot distinge:
1. Propunerea de Curriculum (ca brosura in fiecare an) pentru scolile europene
(produs intelectual 1), care va prezenta principalele rezultate ale activitatilor
organizate in timpul intalnirilor transnationale.
2. Un e-Book ce va contine un personaj ce calatoreste in toate tarile participante la proiect, povestindu-si experientele legate de datoria noastra de a ne
aminti/a comemora (produs intelectual 2).
3. O brosura multilinguala (produs 3) adresata, in special, profesorilor din Europa ce va contine planuri de lectie si sfaturi. Brosura va aparea pe website
pentru o mai buna diseminare.
4. O conferinta de final in Franta unde vor fi prezentate produsele intelectuale.
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5. Un website ce va contine toate activitatile si produsele proiectului. Site-ul
va contine planurile de lectie ce vor fi expuse si folosite dupa ce perioada de
finantare a proiectului va lua sfarsit.
6. In fiecare scoala se va crea un colt Erasmus+ pentru afisarea atat a informatiilor despre proiect si despre tarile implicate cat si postere despre diferitele intalniri si rezultatele acestora.
7. Vizite la situri locale cu o mostenire nationala/internationala, unde elevii’ in
fiecare tara, vor fi ghizi. Vizitele vor fi filmate de catre elevi si puse pe net
(Youtube)
8. Interviuri ale “martorilor” realizate si filmate de catre elevi in fiecare tara si
urcate pe net (Youtube)
9. Schimburi de texte/poezii (scrise de elevi) ilustrate de parteneri.
10. Evaluare si/sau chestionare de exprimare a gradului de satisfactie (listate sau
online) completate de catre toti participantii la proiect (profesori, elevi,
parinti, alte parti implicate)

Date de contact beneficiar:
Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret Tulcea, str 14 Noiembrie nr 24
telefon- 0240517130
e-mail- spiruharetl@yahoo.com ;website-http://www.spiruharet-tulcea.ro

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.
Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu
poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.

