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Liceul de Arte Bălașa Doamna, Târgovişte, implementează, începând cu 1 septembrie a.c., prin 

programul Erasmus+, un nou parteneriat educațional european, cu titlul  Transmitting Our Cultural 

Heritages to New Generation, finanțat de Comisia Europeană cu suma de 25.860 euro.  

Acest proiect de schimb interșcolar, care se va derula pe o perioadă de doi ani, 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.  

Coordonator al proiectului este Odemis Ticaret Odasi Anadolu Lisesi din Turcia, iar parteneri 

sunt alte patru instituții de învățământ preuniversitar: Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" din Italia; 

Olaines 1.Vidusskola din Letonia; Amar Terra Verde Lda din Portugalia; Stredna Odborna Skola 

Elektrotechnicka, Sibirska 1, Trnava din Slovacia. 

Parteneriatul școlar își propune, pe de-o parte să conștientizeze elevii cu privire la moștenirea 

culturală a fiecărei țări, să-i facă pe aceștia să descopere ceea ce înseamnă bogății culturale tangibile și 

intangibile ale lumii, iar pe de altă parte, să le îmbunătățească abilitățile de colaborare, de comunicare în 

limba maternă și în limba engleză și să le crească stima de sine. 

Produsele finale, create de elevi, vor fi reprezentate de: albume cu fotografii ale portului 

tradițional din fiecare țară parteneră; reviste online cu rezultatul cercetărilor elevilor în domeniul 

folclorului țărilor din proiect; concerte de muzică tradițională; expoziții ale elevilor cu desene, picturi, 

care ilustrează moștenirea culturală a țărilor partenere; expoziții cu fotografii, desene ale arhitecturii 

tradiționale din țările implicate în proiect; site-ul proiectului; dicționar de termeni; eBook internațional 

cu legende, mituri, basme populare ale țărilor partenere. 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 

ERASMUS+, acţiunea KA2, proiecte de schimb interșcolar. Informațiile furnizate reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații. 
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