
(Romanian, Italian, Greek-Hellenic, Turkish) 



 Proiect Erasmus +  

 finanțat de Comisia Europeană 

 

 Parteneriat Strategic în domeniul educației 
școlare în 2018, anul moștenirii culturale 
europene 

 

 Acțiunea- cheie 2: 
◦ Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: 

 Parteneriatele strategice transnaționale   

 schimbul de experiență între școli  



 Îmbunătățirea competențelor cheie ale 
tinerilor (incl. ale tinerilor defavorizați), 
 

 Participarea la viața democratică în Europa: 
cetățenie activă, dialog intercultural,  

 

 Incluziune socială și solidaritate, prin 
multiplicarea oportunităților de mobilitate în 
scop educațional pentru tineri. 



Italia 

Grecia 

România 

Turcia 

Coordonatorul proiectului: Școala Gimnazială  
„Friedrich Schiller” Târgu-Mureș 

 

Workshop 

Excursii Mobilități 

Înâlniri transnaționale 

Grant aprobat 125.000 Euro 
Durata: 24 de luni între 24.09.2018 - 24.09.2020 

Valori europene 
Toleranța 

Spirit civic 

Comportament european 

Respect 

Onestitate 

Democrație 

Libertate 



 

 

 „Patrimoniul nostru este acolo unde trecutul 
întâlnește viitorul“  

 Obiectivul Comisiei Europene:  
◦ încurajarea a cât mai multe persoane să descopere 

și să aprecieze patrimoniul cultural al Europei și de 
a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu 
european comun, 

◦ Rolul patrimoniului  

                              = promovarea identității culturale.  

◦                                                                                (anuleuropean.patrimoniu.gov.ro) 



Prioritățile proiectului inițiat de Șc. 
Gimnazială Friedrich Schiller: 
 

 Patrimoniu cultural european 
◦ explorarea valorilor europene 

 Spirit civic și implicare civică 
◦ integrarea valorilor europene în  

 propriul comport ament 

 Incluziune socială: 
◦ șanse echitabile (nu egale) 

 



 Obiectiv general 

 importanța moștenirii culturale europene  
 promovării valorilor democratice,  
 morale și umaniste 

 incluziunea socială 

 Obiective specifice 

 Consolidarea dialogului intercultural  
◦ mobilități transnaționale și alte activități interculturale 

 Competențe cheie:  
◦ gândire critică, leadership, comunicare, angajement civic 

 Experiență transnațională 



 28 de elevi între 12-14 ani din țările 
participante, 
◦ 14 din medii defavorizate/dizabilități, 

 

 10 profesori însoțitori, 
 

 Beneficiari indirecți: 
◦ 400 elevi,  

◦ 80 profesori,  

◦ 60 părinți. 
 

 



 România - coordonator proiect:  
Șc. Gimnazială Friedrich Schiller 
 
 Italia: 
Congregazione suore Francescane  
 Missionarie del sacro cuore 
 Turcia: 
Salihli 50. Yil Ortaokulu 
 Grecia: 
Gymnasio Empona 



 Explorare și reanalizarea valorilor europene de 
bază moștenite din creștinism, compararea cu 
cele promovate de religia musulmană:  
◦ libertatea, democrația, drepturile omului, toleranța, 

echitatea, incluziunea socială și respectul pentru 
alteritate, 

 Asimilarea unui set de valori propriu de către 
tineri, 

 Achiziționarea de modele comportamentale 
aferente și practicarea acestora ca adult: 
◦ toleranță, respect și onestitate - spiritul civic, atitudinea 

antreprenorială, 
 Acționarea ca agent multiplicator în  
 rândul propriei generații. 

 



Nr. 

crt. 

Activi- 

tatea 
Țara Data sosirii Dată activități Data plecării Nr. participanți în afara gazdelor 

1 M1 Italia 
13 decembrie 

2018 
14, 15 

16 decembrie 

2018 

 

2 participanți/țară 

2 C1 Italia 11 martie 2019 
12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 
19 martie 2019 

7 elevi  + 2 profesori /țară 

(Turcia: 7 elevi  + 3 profesori) 

3 C2 Grecia 15 mai 2019 
16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 
23 mai 2019 

7 elevi  + 2 profesori /țară 

(Turcia: 7 elevi  + 3 profesori) 

4 M2 Grecia 
17 septembrie 

2019 
18, 19 

20 septembrie 

2019 
2 participanți/țară 

5 C3 Turcia 
25 octombrie 

2019 

26, 27, 28, 29, 

30, 31, 1 

2 noiembrie 

2019 

7 elevi  + 2 profesori /țară 

(Turcia: 7 elevi  + 3 profesori) 

6 C4 Romania  

? 

 

7 zile 

 

? 

7 elevi  + 2 profesori /țară 

(Turcia: 7 elevi  + 3 profesori) 

7 M3 Romania  

? 

 

2 zile 

 

? 

2 participanți/țară 



 Tematică: solidaritate și incluziune socială, 
diversitate culturală, etică, drepturile omului, 
cultura și istoria Italiei, dimensiunea culturală a 
alterității în general.  

 Activități practice pentru înțelegerea aprofundată 
a valorilor umaniste și democratice promovate de 
Uniunea Europeană.  

 Explorarea contribuției aduse de religia romano-
catolică și în special de cea catolică culturii 
italiene și moștenirii culturale europene.  

 Vizite la Vatican, la Panteon și la Fontana di Trevi, 
la Forumul Roman, la Colloseum, etc. 



 Tematică: explorarea similitudinilor și diferențelor dintre cele 4 
culturi având ca bază de referință religia ortodoxă, precum și 
contribuția acesteia la moștenirea culturală europeană și la 
valorile promovate de Uniunea Europeană.  

 Grecia și fundația civilizației europene. Platon și prima școală 
de politică a Europei. Pitagora, Arhimede, Biblioteca din 
Alexandria. Rostul și rolul jocurilor olimpice din antichitate. 
Obiceiuri și tradiții. Contribuția ortodoxiei la societatea 
modernă. Sparta și Atena: egalitate în fața legii, libertatea 
individului, libertatea de exprimare, participarea la guvernarea 
comunității. Contribuția religiei la construirea societății 
moderne grecești. Mitologia greacă. Drumul de la politeism la 
monoteism.  

 Vizite în orașul medieval Rhodos, etc. 



 Tematică:  
 în ce constau diferențele culturale generate de tradiții sau 

de religie? Înțelegerea aprofundată a unor valori cum ar fi 
solidaritatea, toleranța și incluziunea socială. Explorarea 
tradițiilor culturale și religioase ale Turciei ca țară 
musulmană, importanța luptei pentru apărarea valorilor 
democrației, a libertății individuale, a drepturilor omului și 
a solidarității umane.  

 Solidaritatea și altruismul, schimbarea începe cu mine: 
spirit civic și spirit antreprenorial, incluziune socială. 
Contribuția unei religii monoteiste la identitatea națională. 
Religia musulmană - scurtă prezentare și explorarea 
similitudinilor cu creștinismul.  
 

 Vizită la moscheea din orașul antic  
 SARDES din Efes. 

 



 Tematică: valori europene în context 
multietnic și multi-confesional. Ecumenism, 
multiculturalitate, pluralitatea valorilor - 
concepte de înțeles și de trăit.  

 Legătura dintre spiritual și angajament civic, 
valorile promovate de religiile catolică, 
ortodoxă și protestantă. Este ecumenismul - 
o valoare europeană?  

 Tradiție - modern, obiceiuri.  
 Vizită la fortăreața medievală, 
 Biblioteca Teleki, Sighișoara. 

 



 Tinerii vor fi demontat și  
 reasamblat componentele  
 fiecărei culturi, identificând valorile morale de origine 

religioasă și comportamentele ideale aferente.  
 Vor fi identificat modele de comportament noi pe 

baza acestor valori, le vor fi încercat în cadrul unor 
simulări și își vor fi ales un set de valori și modele de 
comportament proprii, pe baza unor valori morale 
moderne asumate și viabile.  

 Tinerii participanți devin gardienii valorilor europene 
ale libertății, democrației, a statului de drept și a păcii 
și transmit mai departe acest set de valori și 
comportamente ca parte a unei identități europene 
consolidate bazate pe dialogul culturilor.  
 



 Împărtășirea de experiențe  
 între tineri din culturi diferite, 

 Îmbunătățirea competențelor de management 
ale instituțiilor participante, 

 Îmbunătățirea competențelor lingvistice, a 
capacității interculturale, 

 Consolidarea parteneriatelor transnaționale, 
 Parteneriate la nivel local/național 

îmbunătățite în urma activităților de 
diseminare și colaborare interinstituționale. 

 



 

Vă mulțumim!  


