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În Şcoala ,,Mihai Eminescu” Roman, sa
derulat

între

anii

20052008 parteneriatul

multilateral Comenius intutulat “ Living together
in harmony / Trăind împreună în armonie ”
finantat de Comisia Europeana, în colaborare cu
coli din Italia, Polonia, Turcia si Lituania.
Scopul

principal

al

proiectului a

fost

promovarea dimensiunii credinţei, moralităţii şi
educaţiei interculturale ca un fundal solid pentru
acceptarea religioasă şi socială a celorlalţi ca şi pentru educaţia pentru pace şi înţelegere întro Comunitate
Europeană extinsă şi armonioasă. Astfel mottoul proiectului a fost : « Prin cunoaşterea şi respectarea
diferitelor identitaţi religioase şi culturale europene vom deveni buni cetaţeni europeni » .
Elevii au înţeles pe viu că ceea ce apropie diferitele culturi şi religii e mult mai important decat diferenţele dintre
ele, iar diversitatea culturală constituie un izvor de imbogaţire a valorilor europene.
Activitaţile derulate in cadrul proiectului :
Pe parcursul derularii proiectului elevii impreuna cu profesorii au realizat un studiu pentru a identifica valori
etice şi religioase comune, care îi pot face să se simtă mai apropiaţi, au realizat şi un studiu cu privire la
tradiţiile de botez respectiv de nuntă din fiecare ţara şi religie implicate în parteneriat (Ortodocşi, Catolici,
Musulmani şi Protestanţi), au creat un colţ etnoreligios Comenius . Deasemenea au realizat un dicţionar inter
religios, de termeni şi noţiuni religioase de bază, specifice diferitelor religii prezente in proiect, aceasta
ajutândui să se cunoască mai bine şi în consecinţă să se respecte mai mult unii pe alţii. Totodată a
fost întreprins un studiu ecologic pentru a inţelege ca necesitatea respectării creaţiei divine este comună
tuturor religiilor, aceasta fiind şi o preocupare comună a ţărilor europene.
Pe parcursul perioadei de desfaşurare a proiectului elevii au creat şi un software educaţional pentru predarea
obiectului Religie şi Cultură Civică întrun mod placut elevilor cu nevoi educaţionale speciale, au alcătuit o
cărticică de bucate cu reţete tradiţionale faimoase,ce se prepară cu ocazia sărbătorilor religioase din ţările
implicate în proiect, şi au compus o scurtă piesa de teatru cu mottoul “ Viaţa este preţioasa, nu trebuie so
distrugem prin ură, rasism şi intoleranţă religioasă”, ce a fost prezentata în cadrul ultimei întâlniri de proiect din
Lituania . În fiecare an de derulare a proiectului, elevii din fiecare ţară au participat la un carnaval intercultural
bazat pe diferitele tradiţii culturale, religioase şi culinare ale ţărilor implicate in parteneriat.
Deasemenea au fost organizate activităţi sub deviza: “Casa noastră: Europa”. Cu această ocazie elevii au luat
parte la “Seri tradiţionale” unde sau citit poezii,sau cântat cantece, sau interpretat şi învăţat reciproc dansuri
tradiţionale şi, nu în ultimul rand, sau gătit mâncăruri tradiţionale. La final a fost realizată o pagina web a
proiectului.
Datorită procentului înalt de activităţi practice pe care le presupune proiectul, acesta a avut posibilitatea să fie
integrat în curriculum prin extinderea şi îmbunătăţirea conţinutului diferitelor discipline, activităţile de proiect

fiind desfaşurate în mare masură în cadrul orelor obişnuite de clasă. Mai mult, acestea au avut un impact cross
curricular deoarece munca la proiect a cuprins mai multe discipline de studiu inafară de Religie, şi anume:
Cultură Civică, Limbi moderne, Desen, Muzică şi altele. Iar rezultatele proiectului au constituit baza pentru
extinderea curriculumului şcolii cu o disciplină numită « Studiu comparat asupra tradiţiilor culturalreligioase
comune ale ţarilor din Uniunea Europeană».
Rezultatele proiectului sau concretizat în urmatoarele tipuri de produse finale:
 Bro ura,pliant,pagină web, cduri / dvduri, spectacole (teatru, muzică), M aterial pedagogic
Din start putem spune că experienţa derularii acestui parteneriat a fost una absolut extraordinară pentru
toţi cei implicaţi şi în primul rând pentru elevii care au participat la activitaţile derulate in cadrul proiectului, şi
care au descoperit ce inseamna lucrul in echipă şi sansa de a afla multe lucruri interesante despre tradiţiile,
religiile si valorile diferitelor ţări implicate in proiect. În plus, ei au avut ocazia să comunice direct prin
intermediul tehnologiilor ICT (Internet, M essenger,etc) cu colegii lor şi în acest fel săşi îmbunătăţeasca
abilitaţile de comunicare şi de socializare, precum şi încrederea în capacităţile proprii. Un cuvânt special se
cuvine experienţei pe care a constituito pentru o parte din elevi participarea la mobilitaţile proiectului,ei având
astfel ocazia să cunoască « pe viu » ceea ce înseamnă viaţa în familiile italiene, respectiv poloneze, lituaniene
sau turce. Cu siguranţă acest lucru ia imbogaţit mental şi sufleteste pe cei implicaţi. şi se cuvine de spus şi un
cuvant în legatură cu experienţa specială a cadrelor didactice care au contribuit prin activitatea lor la buna
derulare a proiectului, cu toţii am aflat lucruri interesante cu privire la sistemele de învaţamant ale ţărilor
implicate, la metodologiile didactice aplicate in ţările partenere, iar la nivel personal neam facut adevaraţi
prieteni, la fel ca şi elevii noştri.
Aşadar putem spune, dupa finalizarea celor 3
ani de proiect, ca şi dupa cei doi ani care au trecut de
atunci, în care şcoala noastra a extins si continuat
experienţa europeana dobandita anterior, prin proiectul
Comenius aflat in derulare acum şi intitulat „Green
harmony”,că acesta şia atins cu siguranţă scopul, cu
toţii

neam

imbogaţit

sufleteşte

după

această

experienţă, am devenit mai toleranţi, am înţeles ce
inseamnă valorile comune europene care sunt mult mai
importante decât diferenţele dintre noi, şi în final am
devenit cu toţii « o mare familie » în care, aşa cum spune şi numele proiectului, se trăieşte în armonie.

SCOALA ”MIHAI EMINESCU” ROMAN

COMENIUS PROJECT ”GREEN HARMONY”
FINANCED BY THE EUROPEAN COMISSION
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de informare
diseminare

Titlul

Parteneriatului
COMENIUS
:
”green
harmony”
Ţările
partenere:
România,
Malta, Portugalia,
Turcia,
Italia (doua scoli,
din Orta di
Atela
respectiv
Gatteo), Marea Britanie (doua şcoli: din Ţara Galilor respectiv Birmingham),
Lituania.
Tipul Parteneriatului: Multilateral
Scoala noastra este: Coordonator
Parteneriatului multilateral "Green Harmony", doreste sai faca pe copii, profesori,
parinti constienti de conceptul de dezvoltare durabilă văzută ca o modalitate de
armonizare a dezvoltării omenirii cu protecţia şi conservarea naturii şi a mediului.
Mottoul proiectului este: "Sa fim în armonie cu natura ne ajută să fim în armonie cu
societatea. " Proiectul are un logo <Să trăieşti ”verde” înseamnă să trăieşti în
armonie!> şi, de asemenea, o mascotă numit "Ekodinozaurul verde", ambele create
de elevi.
Exemple de activitati derulate :

Ø concurs de selecţie organizat în fiecare c oala, pt alegerea mascotei si a logo
ului proiectului.
Ø Crearea ” Minienciclopediei mediului” în forma unei prezentari Power Point, in
acest scop fiecare şcoală partenera desfăşurand o cercetare pe internet pe unul
din subiectele urmatoare:1)poluarea 2)incalzirea globala 3) schimbarile
climatice 4)animale pe cale de disparitie 5)apa si aerul 6)principiul celor 3 R
7)forme alternative de energie, cu focalizare speciala pe energia eoliana si
solara.
Ø Produs final numit: “Moduri efective de luare a unor masuri concrete pentru
protejarea si imbunatatirea mediului” care a servit pentru crearea unui panou
de diseminare Comenius.
Ø Crearea unor felicitari cu tematica ecologica care au fost schimbate intre
parteneri cu ocazia sarbatorilor de sezon: Craciunul, respectiv Kurban Bayrami.
Ø Activitati de informare si de constientizare a elevilor despre necesitatea de a
mentine mediul curat si de a colecta deseurile separat: plastic, sticla, hartie,
metal.
Ø Deasemenea comunitatea educationala largita si intreaga comunitate locala a
fost informata despre progresul si modul de implementare al proiectului in
timpul Zilei speciale de diseminare si evaluare Comenius desfasurata in cadrul
zilelor scolii.
Ø Inventivitatea copiilor a fost din nou stimulata prin faptul ca au fost incurajati sa
gaseasca moduri amuzante de aplicare a principiului celor 3R, rezultatul fiind o
prezentare PPT numita: “Reciclare amuzanta”
Ø In cadrul activitatilor desfasurate sub egida clubului “ EKO” un grup de elevi
din echipa de proiect, impreuna cu copiii de la gradinita din structura scolii
noastre au sustinut activitati artistice, au prezentat materialul despre”
Reciclarea amuzanta” realizat in cadrul proiectului, si au plantat impreuna
diferite plante in curtea gradinitei si a scolii,cu ocazia Zilei Pamantului. La

randul lor, cei mici, membri ai grupului ”Micii ecologisti” au sustinut in fata
colegilor mai mari un program artistic, au desenat ”Cele 10 porunci ale micului
ecologist” si au organizat, ajutati de educatori si parinti o parada a modei
amuzanta, cu imbracaminte facuta din materiale reciclabile
Ø Diseminare a proiectului la nivel national, prin participarea la a–VIIIa editie a
Simpozionului National: “Scoala Moderna” desfasurat pe 29 mai 2010 la Piatra
Neamt.

