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DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Scopul proiectului:  
Proiectul, care se va derula în perioada 1.09.2019-31.08.2021, este realizat în scopul de a promova schimbul de 

bune practici între instituții de învățământ preuniversitar și își propune descoperirea, conservarea și 

transmiterea moștenirii spirituale, culturale a fiecărei țări, generațiilor tinere.  

 

Obiectivele proiectului:  
1. Conștientizarea elevilor cu privire la bogăția moștenirii culturale a fiecărei țări;  

2. Îmbogățirea cunoștințelor elevilor despre ceea ce înseamnă bogății culturale tangibile și intangibile ale 

lumii;  

3. Descoperirea propriei moșteniri culturale a țării natale, dar și a moștenirii țărilor partenere în proiect;  

4. Îmbunătățirea abilităților de colaborare și comunicare ale elevilor în limba maternă și în limba engleză;  

5. Creșterea stimei de sine a elevilor;  

6. Înțelegerea de către elevi a importanței cunoașterii culturale, a lumii în care trăiesc;  

7. Identificarea și împărtășirea unor exemple de bune practici între școlile partenere și în comunitate.  

 

Școlile partenere:  
1. ODEMIS TICARET ODASI ANADOLU LISESI - TURCIA - coordonator  

2. LICEO SCIENTIFICO STATALE "MARIE CURIE" - ITALIA  

3. OLAINES 1.VIDUSSKOLA - LETONIA  

4. AMAR TERRA VERDE LDA - PORTUGALIA  

5. LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA" TÂRGOVIȘTE - ROMÂNIA  

6. STREDNA ODBORNA SKOLA ELEKTROTECHNICKA, SIBIRSKA 1, TRNAVA - SLOVACIA  

 

 
 

Produsele finale:  
1. site-ul proiectului; 

2. concerte de muzică tradițională;  

3. albume cu fotografii ale aspectelor culturale și tradiționale din fiecare țară parteneră;  

4. reviste online cu rezultatul cercetărilor elevilor în domeniul folclorului țărilor din proiect;  

5. expoziții ale elevilor cu desene, picturi, care ilustrează moștenirea culturală a țărilor partenere;  

6. expoziții cu fotografii, desene ale arhitecturii tradiționale. 
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI, 

ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2019 - DECEMBRIE 2019 

 

 
SELECȚIA ECHIPEI DE PROIECT 

 

Selecția echipei de proiect s-a realizat conform principiilor transparenței, nondiscriminării, egalității de 

șanse.  

a. Selecția cadrelor didactice s-a realizat prin concurs, pe baza unei metodologii elaborate și aprobate 

de către echipa de management și în Consiliul de Administrație. 

Perioada de organizare a concursului a avut loc între 9 și 23 septembrie 2019. 

Concursul propriu-zis a constat în realizarea, de către fiecare candidat a unui dosar, cele mai 

importante documente fiind: grila de evaluare/autoevaluare; criteriile de evaluare/autoevaluare 

detaliate; scrisoarea de intenţie. 

În urma concursului de selecție pentru echipa de implementare a proiectului, au fost admise 4 

cadre didactice, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, celelalte cadre participante 

constituind rezerve.  

b. Selecția elevilor s-a realizat tot prin concurs, pe baza unei metodologii elaborate și aprobate de 

către echipa de management și în Consiliul de Administrație. 

Perioada de organizare a acestui concurs a avut loc între 16 și 25 septembrie 2019. 

Criteriile de selecție și punctajul au fost cunoscute de elevi încă de la început: 

1. Motivația participării la activitățile proiectului, rezultată din scrisoarea de intenție 

(originalitate, claritate, corectitudinea argumentării ideilor) -  20 puncte  

2. Proiectul despre una dintre țările partenere în proiect (creativitate, originalitate) - 30 puncte 

3. Interviul în limba engleză (corectitudine, fluență, acuratețe, spontaneitate) -  50 puncte  

În urma concursului de selecție pentru echipa de implementare a proiectului, au fost admise 20 de 

elevi, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, ceilalți participanți constituind rezerve. 
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 ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN PROIECT 

 

I.    Întâlnire transnațională de proiect - students exchange 

În perioada 9-13 decembrie, doi profesori și patru elevi din Liceul de Arte au participat la întâlnirea 

transnațională din proiect din Turcia, desfășurată la școala coordonatoare, Ődemiș Ticaret Odasi Anadolu 

Lisesi. 

În cele cinci zile de activitate, s-au derulat multiple acțiuni: 

- participare la un workshop realizat de profesorii din școala-gazdă, “Moștenirea culturală a fiecărei țări”; 

- lucru pe platforma eTwinning, pentru a posta informații și a utiliza spațiul virtual în cadrul cyberclasses; 

- vizită la cetatea Efes, pentru asimilarea de informații despre moștenirea istorică, arheologică și arhitecturală 

din țara-gazdă, precum și despre modurile diverse de conservare a acesteia;   

- prezentare de materiale despre cele mai importante aspecte culturale ale țării, orașului și ale școlii din care 

provin elevii, prin intermediul cărora au evidențiat unicitatea și bogăția culturală a acestora; 

- participare la un workshop susținut de dr. prof. universitar Inci Turkoglu, de la Universitatea Pamukkale, 

având ca temă conservarea patrimoniului cultural; 

- vizită la Muzeul de Arheologie din Ődemiș; 

- lucru în echipe, într-un sit arheologic, apoi în laboratorul Muzeului de Arheologie din Ődemiș; 

- participare la atelier de pictură în stilul artei Ebru; 

- realizare de semne de carte; 

- vizită în orașul medieval Birgi, pentru vizitarea Muzeului de Istorie și a unor monumente de arhitectură cu 

vechime de peste 250 de ani; 

- vizitarea unor obiective istorice și arhitecturale, din fosta cetate antică elenă, cunoscută sub numele de 

Smirna.  
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ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A PROIECTULUI  

 


 

 

Diseminarea informațiilor despre proiect s-a realizat astfel: 

 

1. în ședințele Consiliului de Administrație: 28.08.2019; 3.10.2019; 18.12.2019 

2. în ședințele Consiliului Profesoral: 4.09.2019; 17.12.2019 

3. în cadrul întâlnirilor Consiliului Elevilor: 19.09.2019 

4. pe pagina de Facebook a liceului: 18.08.2019 

https://web.facebook.com/balasadoamna.targoviste  

5. în presa locală: ….  ; …….. 

https://web.facebook.com/balasadoamna.targoviste


https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/un-nou-proiect-european-la-liceul-de-arte-balasa-doamna/ 

…… 

6. pe grupul responsabililor cu proiecte și programe educative din județul Dâmbovița:  

responsabili_programe_db@yahoogroups.com/: 18.08.2019; 29.12.2019   
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