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SĂ CONSTRUIM 
EUROPA PRIN 
INTERCULTURALITATE 
ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ
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Obiective

 Realizarea unui dialog intercultural între ţările 

partenere

 Oferirea unui bun exemplu de cetăţenie activă

europeană

 Cunoaşterea valorilor culturale ale ţărilor 

partenere

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare în 

limbi străine

 Învăţarea utilizării mijloacelor tehnice de 

comunicare disponibile în prezent
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Instituţii partenere

ROMANIA: 

Grupul Şcolar “Ion Holban” Iaşi

TURCIA: 

Gönen Anadolu Ögretmen Lisesi

SPANIA: 

CEIP. Profesor Tierno Galván Vícar

ITALIA:

Istituto Comprensivo Statale Donato  

Bramante. Fermignano

ITALIA : 

Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri "E. F. Corinaldesi" Senigallia

http://www.gonenaol.k12.tr/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ptgalvan/
http://scuole.provincia.ps.it/ic.bram.fermignano/
http://www.corinaldesi.it/
http://holban.3x.ro/
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Descriere Proiect

 Se derulează pe o perioadă de 2 ani 

 Se adresează elevilor de 11-18 ani

 Promovează dialogul intercultural

 Încurajează deschiderea faţă de diversitatea 

culturală şi valorile naţionale ale altor ţări 

 Limba oficială a proiectului este franceza
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Produse Finale

 Website proiect 

 Expoziţie comună cu produse de artă 

tradiţională

 Album Intercultural cu lucrările elevilor 

 CD cu imagini, cântece, texte, locuri, 

monumente culturale reprezentative

 Calendar Cultural European

 Simpozion internaţional
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Activităţi Proiect 

 Turcia, 13 - 19 decembrie 2007

 şedinţe de lucru pentru proiect

 întâlniri cu autorităţile locale
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Activităţi Proiect 

 expoziţie comună de artă populară

 Turcia, 13 - 19 decembrie 2007
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Activităţi Proiect 

 manifestări culturale

 Turcia, 13 - 19 noiembrie 2007
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Activităţi Proiect 

 Spania, 6 - 10 aprilie 2008

 şedinţe de lucru pentru proiect

(analizarea lucrărilor pentru 

Albumul Intercultural)

 întâlniri cu autorităţile locale
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Activităţi Proiect 

 expoziţie comună de artă populară

 Spania, 6 - 10 aprilie 2008
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Activităţi Proiect 

 definitivare site proiect

 Spania, 6 - 10 aprilie 2008
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Activităţi Proiect

 manifestări culturale

 Spania, 6 - 10 aprilie 2008
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Albumul intercultural
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CD-ul intercultural

 Simboluri naturale

 Monumente culturale

 Opere de arta

 Personalitati
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Calendarul cultural european
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Impactul social

 Imbunatatirea competentelor de utilizare a 

limbilor straine si a TIC in procesul educativ

 Motivarea profesorilor de a participa si la alte 

proiecte europene

 Deschiderea instituţiilor şi a ţărilor partenere 

spre valorile altor ţări

 Dezvoltarea noilor strategii şi metode de 

cercetare şi lucru în rândul elevilor şi al 

profesorilor din toate şcolile şi ţările partenere
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Concluzii

Proiectul «Sa Construim Europa prin 

Interculturalitate si Cetatenie Activa» ofera 

posibilitatea promovarii dialogului intercultural 

şi a cetăţeniei active europene prin intelegerea 

si acceptarea valorilor culturale ale celorlalte 

tari europene.


