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PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS 2013-2015 

                                    „Les différences nous rapprochent” 

„Diferenţele ne apropie” 

Numărul de referinţă : 13-PM-71-SV-RO 

Coordonator parteneriat: prof. Tudoriţa Floricica Rotaru Centrul de studii „Ştefan Cel Mare şi 
Sfânt Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava                             
Activitatea:  mobilitatea la TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi, Eskişehir – Turcia 

Perioada:18 - 22 noiembrie 2013 
Delegaţia României:  
Prof. Dr Viorel Enea – Director General  
Prof. Dr. Elena Despina Ciulei –  Director Filiala Câmpulung Moldovenesc 
Prof. Leonte Ştirbu 
Prof. Tudoriţa Floricica Rotaru 
Au participat şi patru eleve. 
Parteneri: Anglia, Bulgaria, Franţa, Polonia şi Turcia. 
 
Scopul mobilităţii: 

- Întâlnirea echipelor de proiect din ţările partenere; 
- Schimb de experienţă didactică;  
- Prezentarea activităţilor realizate până la data mobilităţii; 
- Realizarea primei ediţii a expoziţiei itinerante cu obiecte tradiţionale din ţările partenere; 
- „Ziua Europeană” a cântecelor, dansurilor, costumelor şi tradiţiilor; 
- Desemnarea unui LOGO al proiectului dintre cele realizate de şcolile partenere; 
- Redistribuirea sarcinilor ca urmare a retragerii unui partener(din Spania); 
- Demararea activităţilor vizând realizarea unor produse: site, blog, jurnalul proiectului; 
- Comunicarea în limba franceză (limba proiectului) şi în limba engleză; 
- Stabilirea unor detalii privind următoarea mobilitate din Anglia, martie 2014. 

Acest parteneriat va permite cadrelor didactice însuşirea unor practici educative inovatoare, în concordanţă cu 
priorităţile programului european pentru educaţie şi formare de-a lungul vieţii: lupta împotriva abandonului 
şcolar, dezvoltarea creativităţii, educarea în spiritul empatiei şi toleranţei şi stimularea dorinţei tinerilor de a 
stabili relaţii de prietenie în afara graniţelor ţării pentru o bună inserţie în viitor în această societate pluralistă 
care este Europa. Tinerii vor avea ocazia să înţeleagă complexitatea valorilor culturale, a relaţiei între tradiţie 
şi inovaţie şi a sincronismului dintre sisteme diferite de valori culturale.  

Pornind de la cercetarea propriului patrimoniu cultural şi a tradiţiilor, fiecare participant îşi va regăsi identitatea 
culturală şi se va deschide către cultura partenerilor pentru a construi împreună o puternică identitate culturală 
europeană ţinând cont de specificul fiecăruia. Elevii şcolilor implicate au vârste diferite, de la 13 şi peste 18 
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ani, motiv pentru care activităţile au fost pregătite cu atenţie pentru a fi interesante şi să răspundă nevoilor de 
educaţie ale tuturor participanţilor. 

Parteneriatul se derulează cu sprijinul financiar al Programului Sectorial Comenius din cadrul Programului 
„Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”. 

Prezentarea activităţilor care au avut loc în cadrul mobilităţii: 

 Luni, 18 noiembrie 2013 
 

1. Am asistat la ceremonia specifică începutului de săptămână. 
2. Întâlnirea cu patronul şi managerii şcolii, cu delegaţiile celorlalte ţări şi schimb de impresii. 
3. Ceremonia de deschidere a lucrărilor în prezenţa unui numeros public format din elevi şi profesori. S-a 

prezentat video ţara, oraşul şi şcoala gazdă. 
4. Prezentarea delegaţiilor şcolilor partenere şi a unui video/ppt axat în principal pe tradiţii specifice 

ţării/zonei/oraşului de provenienţă. Fiecare prezentare a fost precedată de Imnul Naţional al ţării 
respective. 

5. Turul oraşului Eskişehir cu vizitarea unor obiective importante pentru istoria şi cultura  
     tradiţională turcă (Hamamyolu, râul Porsuk, muzeul sticlei, casele tradiţionale Odunpazan). 

 

 
Marţi,19 noiembrie 2013 
 

1. Iniţiere în arta picturii pe apă (marbling art). 
2. Şedinţă de lucru la proiect  privind prezentarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate anterior vizitei şi 

demararea realizării unor produse (site, blog, jurnalul proiectului). 
3. „Ziua Europeană” a cântecelor, dansurilor, costumelor şi tradiţiilor – prima ediţie. Şcoala gazdă a 

prezentat un adevărat show de dansuri pe care le-au învăţat toţi partenerii. Ne-au încântat cu 
frumoasele costume tradiţionale, cu ritmurile orientale şi cu un moment legat de tradiţiile nunţii. Toţi 
partenerii au prezentat un dans tradiţional şi un cântec. Delegaţia noastră a prezentat „Periniţa” şi 
„Trandafir de la Moldova”. Dansurile au antrenat toţi participanţii iar pentru cântece s-a realizat 
karaoke. 



                                                                             

   Miercuri, 20 noiembrie 2013 
 

1. S-a ales logo-ul proiectului dintre cele propuse de către parteneri. 
2. S-au amenajat expoziţiile cu obiecte tradiţionale. 
3. A avut loc întâlnirea cu oficialităţile locale ( Guvernatorul şi Inspectorul Şcolar General). 
4. Am învăţat să preparăm o mâncare tradiţională (Çibörek).     
 

                                     
 

Joi, 21 noiembrie 2013                                 
          
          1.  Am asistat la ore şi la alte activităţi didactice. 
          2.  S-a realizat Bilanţul întâlnirii. 
          3.  Elevii şi profesorii au participat la activităţi  sportive. 
          4.  A avut loc festivitatea de decernare a diplomelor de participare  la mobilitate. 
            5.  Elevii şi-au spus „ La revedere!” în cadrul unui party. S- a cântat şi s-a dansat pe ritmuri orientale. 

                                                                         
 Vineri, 22 noiembrie 2013   În această ultimă zi am vizitat în Istanbul câteva monumente de referinţă 
pentru istoria şi civilizaţia poporului turc. 
 
 Pentru delegaţia noastră a fost o experienţă de neuitat. Elevii au cunoscut îndeaproape stilul de viaţă specific 
acestui popor fiind cazaţi în familii şi au stabilit contacte noi cu elevii şcolilor partenere. Cadrele didactice au 
fost impresionate atât de aspectul noii şcoli cât şi de dotarea deosebită care face posibilă desfăşurarea unei 
activităţi la cele mai înalte standarde. Cu toţii am apreciat căldura şi ospitalitatea cu care am fost primiţi. 
 
Profesor coordonator Floricica Rotaru    Câmpulung Moldovenesc, 18 decembrie 2013 


