
                                                                                                                                        

                                                                                                                            
 

 

 

Acțiunea-cheie 2, Proiecte de schimb interșcolar 

“Transmitting Our Cultural Heritages to New Generation” 

Nr. de referință: 019-1-TR01-KA229-073855 
 

 

Scopul proiectului: 

Proiectul, care se va derula în perioada 1.09.2019-31.08.2021, este realizat în scopul de a promova 

schimbul de bune practici între instituții de învățământ preuniversitar și își propune descoperirea, conservarea 

și transmiterea moștenirii spirituale, culturale a fiecărei țări, generațiilor tinere.  

 

Obiectivele proiectului: 

1. Conștientizarea elevilor cu privire la bogăția moștenirii culturale a fiecărei țări; 

2. Îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre ceea ce înseamnă bogății culturale tangibile și intangibile ale 

lumii; 

3. Descoperirea propriei moșteniri culturale a țării natale, dar și a moștenirii țărilor partenere în proiect; 

4. Îmbunătățirea abilităților de colaborare și comunicare ale elevilor în limba maternă și în limba engleză; 

5. Creșterea stimei de sine a elevilor; 

6. Înțelegerea de către elevi a importanței cunoașterii culturale, a lumii în care trăiesc;  

7. Identificarea și împărtășirea unor exemple de bune practici între școlile partenere și în comunitate. 

 

Școlile partenere: 

1. ODEMIS TICARET ODASI ANADOLU LISESI - TURCIA - coordonator 

2. LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIE CURIE" - ITALIA 

3. OLAINES 1.VIDUSSKOLA - LETONIA 

4. AMAR TERRA VERDE LDA - PORTUGALIA 

5. LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE - ROMÂNIA 

6. STREDNA ODBORNA SKOLA ELEKTROTECHNICKA, SIBIRSKA 1, TRNAVA – SLOVACIA 

 

Produsele finale: 

      1.   eBook internațional cu legende, mituri, basme populare ale țărilor partenere; 

      2.   concerte de muzică tradițională; 

      3.   albume cu fotografii ale portului tradițional din fiecare țară parteneră; 

      4.   reviste online cu rezultatul cercetărilor elevilor în domeniul folclorului țărilor din proiect; 

      5.   expoziții ale elevilor cu desene, picturi, care ilustrează moștenirea culturală a țărilor partenere; 

      6.   expoziții cu fotografii, desene ale arhitecturii tradiționale; 

      8.   site-ul proiectului; 

      9.   dicționar de termeni.  

 

Echipa de management: 

1. Pr. Prof. Dobrescu Marian, director, responsabil comunicare; 

2. Prof. Toader Denisa Marinela, director-adjunct, responsabil informare-diseminare; 

3. Prof. învățământ primar, Popescu Rodica, responsabil activități transnaționale și locale cu elevii;  

4. Prof. Antonescu Carmen, asistent coordonator, responsabil monitorizare-evaluare;  

5. Prof. Nicolae Mihaela Corina, coordonator. 

 

 

 

 

 




