REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT ERASMUS+
ÎN GRECIA
5-8 octombrie 2017

Delegația Liceului Teoretic “Aurel Lazăr”, alcătuită din prof. dr. Carmen Chira –
coordinator de proiect și prof. Emilia Negru, a participat la prima reuniunea transnațională
din cadrul proiectului Erasmus+ European Path (e)Motion, proiect de parteneriat strategic în
domeniul şcolar din cadrul acţiunii cheie KA2 ce se realizează cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene prin ANPCDEFP.
Recepția partcipanților s-a bucurat de prezența directorului instituției de învățământ,
prof. Katsanakis Apostolos, care a rostit un cuvânt de bun venit, a cadrelor didactice precum
și a elevilor din instituția de învățământ coordonatoare. Elevii din școala gazdă au prezentat
în limba engleză instituția și activitățile lor din cadrul proiectului, precum și colțul Erasmus+
realizat cu prilejul acestei întâlniri internaționale.
Reuniunea a fost reușită deoarece au fost discutate detaliile activităților din perioada
ce urmează. A fost de asemenea definitivată modalitatea de menținere a unei legături
permanente on-line prin intermediul TwinSpace de pe platforma europeană eTwinning.
Derularea pe parcursul a doi ani (2017-2019) a proiectului EP(e)M cu participarea
instituțiilor de învățământ din Grecia – Liceul din Thesprotiko, Preveza, Italia – Istituto di
Istruzione Superiore “Caminiti - Trimarchi” din Santa Teresa di Riva/Giardini Naxos și
România – Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea va oferi participanților – elevi de liceu
– posibilitatea de a interacționa cu colegii lor din țările partenere având ca scop
implementarea proiectului.
„Tematică acestui proiect este foarte actuală. Rețeaua europeană de cărări este un
traseu pe distanțe lungi care traversează Europa prin diverse ecosisteme și regiuni de interes
cultural deosebit. În general, rutele utilizează căile naționale și locale care există deja.
Istoria cărărilor începe la sfârșitul anilor ’60 când alpiniștii europeni au influențat ideile
alternative ale epocii și au decis să creeze o rețea internațională. Acesta a fost începutul unui
efort important care a dus la crearea a 12 cărări europene (62.700 km) care traversează
continentul european de la nord la sud și de la vest la est. Tema 'cărărilor' oferă educatorilor
și elevilor șansa de a folosi abordări inovatoare și eficiente astfel încât să își dezvolte
abilitățile cognitive, emoționale și psiho-cinetice. Proiectul va fi realizat cu abordări

interdisciplinare, punând elevii în centrul procesului educațional. Prioritatea noastră este să
studiem cărările europene printr-o varietate de modalități. Elevii vor avea șansa de a
cunoaște ideea 'cărării' așa cum apare în literatură și de a studia modul în care ele au
evoluat. Promovarea abilităților artistice este una dintre priorități, deoarece arta
promovează gândirea critică și motivează lectura. De exemplu, elevii se vor implica în
scrierea unui basm legat de cărările europene și vor participa la concursuri și expoziții de
artă. Nu în ultimul rând, educația fizică este o parte integrantă a proiectului deoarece elevii
vor lua parte la activități sportive în natură.
Întregul proiect este construit pe tehnologia digitală, care va fi utilizată atât în
comunicare (e-twinning), cât și ca instrument de difuzare a rezultatelor. Toate rezultatele vor
fi făcute publice pe site-urile școlilor și pe blogul proiectului. Rezultatele vor fi diseminate
comunității educaționale din fiecare țară parteneră pentru a comunica valorile cognitive și
umanitare.” – prof. dr. Carmen Chira
Coordonator de proiect – prof. dr. Carmen Chira

