
Mă numesc Georgiana TĂNASE sunt elevă în clasa a XI-a şi reprezint LICEUL TEORETIC 

“AUREL LAZĂR” din ORADEA. 

Proiectul nostru este unul de PARTENERIAT ŞCOLAR COMENIUS intitulat “HOPE FOR 

THE FUTURE” şi s-a derulat în perioada 2012 – 2014. 

 

 

 Proiectul a avut ca motto cugetarea Sfântului Luigi Orione: "Tinerii sunt fie soarele, 

fie furtuna zilei de mâine" şi s-a axat pe ameliorarea educaţiei elevilor în sfera învăţării şi 

practicării cetăţeniei europene active. 

Datorită diversităţii sale, contextul european este unul foarte provocator şi proiectul a 

urmărit definirea conceptului de cetăţenie europeană activă, sensibilizarea participanţilor faţă 

de semnalele emise de societate, prefigurarea unui viitor comun care în mare măsură depinde 

de sesizarea şi înţelegerea impactului pe care cetăţenia activă o exercită asupra vieţii 

oamenilor, implicare tinerilor în viaţa societăţii şi încurajarea participării la acţiuni de 

volunatriat, caritative.  

 Pagina web a proiectului reprezintă produsul final care a fost realizat în colaborare 

de cele cinci instituţii de învăţământ partenere:  

 Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea – România (în calitate de şcoală 

coordonatoare) 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Fermi" – Pontedera, Italia 

 Karabağlar İnönü Lisesi – Izmir, Turcia 

 Escola Profissional do Alto Ave – Póvoa de Lanhoso,Portugalia 

 Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény –Szeged, Ungaria 

Site-ul, realizat în limba engleză - limba de comunicare a proiectului – se adresează unui 

public internaţional larg şi conţine produsele europene: 

o Eseurile create de echipa europeană Comenius 

o Broşura europeană - Learning Active Citizenship 

o dicţionarului tematic - Multilingual Pocket Dictionary în 6 limbi 

 Produsele instituţionale – intermediare - au fost prezentate în cadrul atelierelor de 

lucru şi a activităţilor realizate în cadrul mobilităţilor în fiecare dintre ţările partenere 

poartă sigla Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi logo-ul/simbolul 

proiectului şi pe baza lor au fost create majoritatea produselor europene. 



 Produsele europene – cele realizate în comun de echipa europeană a elevilor – au fost 

create în cadrul activităţilor organizate pe parcursul mobilităţilor. 

 Toate produsele au fost realizate în cadrul activităţilor instituţionale sau europene în 

conformitate cu  structura proiectului:  

 

Anul I de proiect 

Învăţând despre Europa şi Cetăţenia europeană – s-a axat pe aspecte teoretice şi studii 

comparative: 

 prezentări ale ţărilor participante, regiunilor, oraşelor, instituţiilor şcolare şi a 

echipelor de proiect [Power Point, scurte filme, expoziţie de fotografii] 

 alegerea logo-ul proiectului  

 segmentul Culturi şi civilizaţii a însumat prezentări ale aspectelor definitorii ale 

culturii parterilor: ştiinţă, tehnică, arte, sport, tradiţii şi obiceiuri, produse culinare şi a 

avut ca finalitate crearea eseului Learning Europe  (Învăţând despre Europa)  

 eseurilor naţionale pe tema cetăţeniei europene au fost comparate pentru a scoate în 

evidenţă aspectele comune şi cele specifice ale fiecărei culturi pentru ca în final 

echipa europeană Comenius să creeze eseul european The European Union Citizen – 

definition and profile (Cetăţeanul Uniunii Europene – defniţie şi profil ). 

Anul al II-lea de proiect 

Volunatriat în Europa – Noi, copii soarelui – reprezintă aspectul practic al proiectului - 

segmentul voluntariatului, al carităţii 

 etapa Learning Active Citizenship (Învăţând cetăţenia activă), care a cumulat 

prezentări naţionale ale direcţiilor şi strategiilor de ameliorare a semnalelor negative 

din sfera vieţii sociale [Power Point şi expoziţie fotografică], a reprezentat temelia pe 

care elevii Comenius au realizat eseul european Volunteering in Europe 

(Voluntariatul în Europa) care a fost urmată de un produs mai amplu - broşura 

europeană Learning Active Citizenship (Învăţând cetăţenia activă) 

 eseurille naţionale WE – Active Citizens (Noi – cetăţeni activi) au constituit suportul 

pe care s-a creat eseul european WE – Active Citizens  

 dicţionarului de buzunar Multilingual Pocket Dictionary în 6 limbi a reprezentat 

stadiul predilect lingvistic al proiectului  

 vizualizarea activităţilor naţionale de voluntariat la Casa de bătrâni “Sf. Martin” – 

Oradea, România şi Centrul pentru persoane în vârstă - Póvoa de Lanhoso, Portugalia 

a avut ca scop prezentarea a două acţiunilor de voluntarit la nivel naţional 



 calendarul acţiunilor europene de volunariat a cuprins următoarele: 

- activitatea la Centru pentru persoane cu deficienţe vizuale – Izmir, Turcia 

            - reabilitarea unui teren de joacă aflat într-un cartier marginaş al oraşului Szeged,  

              Ungaria 

            - o zi petrecută alături de persoanele cu handicap în cadrul activităţilor sportive –  

              Pontedera, Italia 

- amenajarea galeriilor naţionale de fotografii We – Children of the Sun (Noi – copii 

Soarelui) reflectă încununarea acţiunilor de volunariat realizate de echipa Comenius. 

 

 

 

1. RELEVANŢA EDUCAŢIONALĂ A PRODUSULUI PROIECTULUI PENTRU 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

1.1. PRODUSELE PROIECTULUI CONTRIBUIE LA CONSOLIDAREA CALITĂŢII 

DIMENSIUNII EUROPENE ÎN EDUCAŢIE 

Proiectul a constituit cadrul organizatoric propice în care grupul ţintă - elevii din cele 

5 instituţii partenere care au alcătuit echipa europeană - a utilizat limba engleză ca limbă de 

comunicare.  

Noi, tinerii, în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene, trebuie să avem cunoştinţe 

solide despre ceea ce reprezintă Europa în lume, pentru că o bună înţelegere a culturii şi 

tradiţiilor europene, a societăţii contemporane cu toate plroblemele sale poate duce la o 

cooperare fructuoasă, care se poate constitui ca o dorinţă de a construi legături puternice 

menite să apropie oamenii de limbi diferite, care locuiesc la distanţă unii de alţii, dar simt şi 

trăiesc într-un mod asemănător.  

Noi, elevii ne-au implicat activ în realizarea produselor: am adunat, selectat, studiat şi 

prezentat în mod creativ în cadrul activităţilor de mobilitate (ateliere de lucru şi expoziţii) 

valorile naţionale, le-au comparat pe principiul unitate în diversitate, am creat prezentări şi 

am conceput eseuri concluzive pentru fiecare etapă a proiectului. Produsele finale sunt 

rezultatul cooperării dintre şcolile partenere, rodul muncii elevilor care studiază în instituţii 

de învăţământ din sisteme educaţionale diferite şi care provin din diverse medii culturale şi 

sociale, dar care pe parcursul derulării proiectului au dobândit numeroase cunoştinţe şi 

abilităţi absolut necesare în Europa Unită. Produsul prezentat contribuie la consolidarea 

calităţii şi dimensiunii europene în educaţie deoarece tematica abordată constituie unul dintre 



pilonii pe care se clădeşte misiunea şcolii noastre – sensibilizarea elevilor faţă de realitatea 

socială şi găsirea unui răspuns adecvat problamaticii ei. 

Toate informațiile din aceste materiale pot servi drept exemple de bune practici 

putând fi integrate în diverse activităţi curriculare și extracurriculare. 

 

1.2. PERMIT DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR CHEIE  

În cadrul procesului de realizare a produsele am avut posibilitatea: de a comunica cu 

succes în limba maternă – limba română (în cadrul activităţilor instituţionale) şi în engleză 

(pe parcursul mobilităţilor şi a întâlnirilor virtuale); de a ne dezvolta/perfecţiona capacitatea 

de a utiliza competenţele digitale; de a învăţa din tot ceea ce ne-au oferit materialele şi 

realitatea – fapt care constituie o bază solidă pentru a ne dezvolta capacitatea de a învăţa 

procesul de învăţare; de a înţelege codurile de conduită şi obiceiurile din ţările partenere, 

dezvoltându-ne astfel competenţe sociale şi civice; de a ne dovedi spiritul de 

iniţiativă/creativitatea prin dorinţa de a contribui la realizarea unor produse de foarte bună 

calitate.  

 

1.3. RĂSPUNDE NEVOILOR PUBLICULUI ŢINTĂ 

Diversitatea continentului Europa reprezintă o provocare pentru orice tânăr dornic de 

cunoaştere. Am venit în contact cu limbi şi culturi diferite, cu diverse mentalităţi şi stiluri de 

viaţă, cu noi sisteme educaţionale şi am avut ocazia de a le studia şi compara găsind 

asemănări şi deosebiri, modelându-ne astfel spiritul european. Produsele create sunt rezultatul 

tuturor acestor procese pe care le-am folosit în mod conjugat pentru a ne satisface nevoia de 

cunoaştere şi informare, de comunicare în limbă stăină, de dialog cultural, de comparaţie 

pozitivă, de valorizare a identităţii naţionale şi de prezentare creativă a concluziilor la care am 

ajuns. 

 

1.4. SPRIJINĂ TINERII CU CES SĂ PERFORMEZE 

Prin simplitatea lor, produsele pot fi utilizate şi în activităţile realizate cu copiii şi tinerii cu 

CES. Prezentările Power Point postate pe pagina web, broşura, eseurile, fotografiile din 

galeria foto – toate materialele realizate pentru fiecare etapă a proiectului – reprezintă o 

formă plăcută şi atrăgătoare de a introduce noi cunoştinţe şi de a procesa noile achiziţii. 

 

 

 



1.5. ASIGURĂ EGALITATEA DE ŞANSE, DE GEN ŞI ELIMINĂ DIFERENŢELE 

În cadrul echipei de proiect am promovat egalitatea de şanse şi de gen prin participarea 

elevilor – băieţi şi fete – proveniţi din diferite medii sociale şi cu convingeri religioase 

diferite (ortodocşi, catolici, musulmani, protestanţi).  

 

1.6. POATE FI INTEGRAT ÎN CURRICULUM ŞI UTILIZAT ÎN ACTIVITĂŢILE 

ŞCOLII 

Materialele realizate pe parcursul acestui proiect au caracter plurivalent şi pot fi cu uşurinţă 

integrate în curriculum la disciplinele: limba engleză, geografie, istorie, educaţie civică, 

informatică, ştiinţe şi arte, dar utilizarea lor este potrivită şi în cadrul orelor de dirigenţie, a 

şedinţelor cu părinţii sau a activităţilor realizate cu diferite prilejuri (Ziua Europei, Ziua 

României, Ziua Şcolii, Ziua Oradiei etc.), precum şi în cadrul disciplinelor opţionale. 

 

 

2. TRANSFERABILITATEA PRODUSULUI 

 

2.1. ARE ACCESIBILITATE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 

Produsele: Eseuri europene, broşura Learning Active Citizenship, dicţionarul tematic 

Multilingual Pocket Dictionary existente şi pe suport de hârtie se găsesc la biblioteca şcolii 

şi în sala “Cartea de aur”.  

În format electronic ele se pot vizualiza pe site-ul web al proiectului 

www.hopefortheefuture2012@weebly.com,  pe pagina de internet a liceului şi pe segmentul 

EST European Shared Treasure – pagina Agenţiei Naţionale (www.llp.ro).  

 

2.2. ESTE ATRACTIV ŞI UŞOR DE UTILIZAT 

Site-ul web are un aspect plăcut şi are o structura relativ simplă. Datorită formatului pe care îl 

au, a structurii clare şi logice, a coloraturii vii şi a imaginilor inedite produsele postate pe  

site-ul proiectului sunt atractive şi foarte uşor de accesat şi de utilizat.  

Produsele pe suport de hârtie sunt de dimensiuni mijlocii, sunt frumos colorate, au un aspect 

plăcut şi sunt uşor de lecturat. 

 

2.3. ESTE TRANSFERABIL ÎN ALT CONTEXT EDUCAŢIONAL 

Interesul pentru tematica proiectului, răpunsurile valoroase date de către elevi la toate 

provocările care au existat pe parcursul derulării proiectului şi prezentate sub forma 

http://www.hopefortheefuture2012@weebly.com/


produselor create (Power Point, eseuri/impresii, logo, broşură, dicţionar, galerie foto), 

formatul plăcut al materialelor facilitează utilizarea produselor şi în afara instituţiei. Ele au 

fost deja folosite în cadrul grupului de voluntari la nivelul liceului, a şedinţelor cu părinţii, 

precum şi ca modele de bună practică în cadrul cursului de Management educaţional susţinut 

la Universitatea din Oradea. 

 

 

3. CARACTERUL PRACTIC (UTILITATEA PRODUSULUI) 

 

3.1. PRODUSELE FACILITAZĂ PROGRESUL ŞCOLAR AL GRUPULUI ŢINTĂ – 

PAGINĂ WEB 

Produsul final – pagina web – are în vedere progresul şcolar şi profesional al elevilor, fapt 

pentru care a fost propus spre realizare. Site-ul proiectului poate fi accesată cu uşurinţă, 

broşura şi dicţionarul precum alte materiale se găsesc şi pe suport de hârtie şi pot fi consultate 

la biblioteca şcolii şi la catedrele de geografie şi informatică, ştiinţe şi arte, iar conţinutul 

intelectual poate constitui o bază solidă pentru programe de opţional la limba engleză, 

geografie, istorie, educaţie civică, informatică etc. 

Mini-dicţionarul – ePocket Dictionary - este structurat pe capitole de interes – teme – şi este 

rodul muncii tuturor membrilor echipei europene Comenius. 

 

3.2. ESTE UTIL ŞI UŞOR DE UTILIZAT 

Datorită conţinutului valoros din punct de vedere cultural şi civic pe care produsele îl deţin, 

utilitatea materialelor depăşeşte sfera şcolii. Nu doar elevii care au consultat produsele, dar şi 

cadrele didactice au constatat cât de bogat şi inedit este materialul realizat şi au subliniat 

faptul că atât eseurile europene concluzive care încoronează fiecare etapă parcursă, 

surprinzându-i în mod uimitor esenţa, dar şi impresiile lăsate de mobilităţi reprezintă o sursă 

inedită de informaţie şi cunoaştere. Activităţile de voluntariat desfăşurate în toate ţările 

partenere constituie o dovadă că binele făcut – caritatea – depăşeşte hotare naţionale, fiind o 

activitate fără graniţe. Persoanele din exteriorul instituţiei care au vizualizat materiale create 

de elevi au considerat că ele constituie chintesenţa culturii noastre, precum şi esenţa sufletului 

românesc caracterizat prin bunătate şi deschidere spre nevoile celor din jur. Kit-ul lingvistic – 

dictionarul multilingv - a fost considerat de către toţi cei care l-au parcurs ca fiind un material 

indispensabil pentru orice turist care doreşte să comunice în limbă străină pe parcursul 

voiajului desfăşurat peste hotare. 



3.3. NIVELUL DE COMPETENŢĂ VIZAT ESTE ADECVAT GRUPULUI ŢINTĂ 

Întreaga activitate de proiect, aşadar şi pregătirea produsului final a vizat competenţele de 

bază pe care un elev de liceu trebuie să le deţină: comunicare în limba maternă şi în limba 

engleză – aspect oral şi scris, colaborare şi muncă în echipă, metodologia realizării unui 

material (achiziţionare, selectare, negociere, pregătire, prezentare, elaborarea de eseuri 

comparative), utilizarea TIC la cote maxime, precum şi a creativităţii şi imaginaţiei, 

managementul timpului. La nivel civic, activităţile de voluntariat au contribuit la modelarea 

profilului cetăţeanului european activ, deschis la provocările de orice tip, inclusiv caritativ, pe 

care societate contemporană le afişează.   

 

 

4. CARACTERUL VALORIZATOR AL PRODUSULUI FINAL 

 

4.1. VALORIZEAZĂ COMPETENŢELE DOBÂNDITE LA DIFERITE DISCIPLINE 

Produsele finale au necesitat competenţe deţinute în prealabil de către elevii participanţi. 

Utilizarea TIC, cunoştinţele de limba engleză, capacitatea de a redacta materiale de 

prezentare dar şi comparative, abilitatea de a lucra prin colaborare şi în echipă sunt doar 

câteva din competenţele care au fost valorizate şi dezvoltate pe parcursul realizării produselor 

finale. Disponibilitatea de a lua parte la acţiuni caritative reprezintă un semn pozitiv care 

prefigurează un viitor luminos datorită implicării tinerilor cu suflet mare în sferele sociale 

care necesită ameliorare.  

 

4.2. VALORIZEAZĂ TALENTELE ŞI CALITĂŢILE ELEVILOR 

Având în vedere că în centrul proiectului ne-am situat noi, elevii, sarcinile de lucru au fost 

distribuite în funcţie de interesele noastre, iar forma finală a produselor oglindeşte în 

exclusivitate talentele şi simţul nostru estetic.  

 

4.3. EVIDENŢIEAZĂ NUMELE PARTICIPANŢILOR LA REALIZAREA LUI 

Pentru a simţi că proiectul ne aparţine, pe pagina web apar numele tuturor celor care au 

contribuit sub o formă sau alta la realizarea proiectului. Alături de elevi, apar şi numele 

cadrelor didactice care au îndrumat activităţile din proiect.  

 

 

 



4.4. OFERĂ OPORTUNITĂŢI PENTRU REALIZAREA ALTOR PROIECTE 

Calitatea superioară a produselor finale, precum şi seriozitatea cu care echipa s-a implicat în 

derularea acestui proiect, constituie o bază solidă pentru viitoare colaborări ale şcolii cu 

instituţii de învăţământ din Europa, pe alte teme şi în cadrul altor proiecte. 

Şcoala din Italia ne este parteneră într-o propunere de proiect Erasmus+ intitulat DELTA care 

sperăm să fie aprobat şi să îl derulăm începând cu anul şcolar viitor. 

 

Participarea noastră în acest proiect a fost o experienţă extraordinară atât pentru elevii cât şi 

pentru profesorii implicaţi şi de aceea profităm de fiecare ocazie pentru a o împărtăşi cu cei 

interesaţi. Aceasta a fost motivaţia participării noastre la acest concurs şi suntem bucuroşi de 

a ne face cunoscută activitatea! 

                                                                                 

 

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE  

                                                 ŞI VĂ DORESC PAŞTE FERICIT! 


