PROIECT SCOLAR COMENIUS BILATERAL “NOS TRADITIONS:
SOURCES DE CREATIVITE ET D’ INNOVATION” 2010-2011
Începând cu anul 2010 în Colegiul Naţional “Elena
Cuza” se desfăşoară un proiect şcolar european finanţat de
Comisia Europeană prin programul sectorial Comenius
Bilateral “Nos traditions: sources de créativité et d’innovation”
cu şcoala Loimaan Lukio, din Loimaa, Finlanda.
Acest proiect va permite elevilor şi profesorilor să
redescopere frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea
tradiţiilor şi obiceiurilor românesti, armonia limbii române dar
şi noi demersuri didactice în predarea limbilor moderne.
Scopul proiectului este de a încuraja, a motiva elevii să comunice în limba
franceză în situaţii reale de comunicare şi de a înţelege şi respecta
diversitatea culturală şi lingvistică europeană .
Schimbul scolar va permite elevilor să se orienteze spre alte culturi,
să conştientizeze importanţa limbilor moderne, să preţuiască şi să respecte
patrimoniul cultural, local, naţional şi european, să aibă o atitudine pozitivă,
creativă şi deschisă faţă de diversitatea formelor de exprimare culturală.
Acest proiect şcolar Comenius Bilateral va oferi elevilor competenţe
cheie pentru ca aceştia să se adapteze schimbărilor rapide ale societăţii
noastre. Ei vor fi integraţi în familii finlandeze şi vor trai pentru 10 zile, o
altă viaţă, un alt stil de viaţă, la care se vor adapta, vor învăţa să facă faţă unor situaţii deosebite,
necunoscute, să-şi depasească teama şi timiditatea, să aibă
încredere în ei, să-şi asume responsabilităţi.
Proiectul este util pentru şcoala noastră pentru a
dezvolta compeţentele lingvistice ale elevilor, înţelegerea
propriei culturi şi a culturii ţării partenere, respectul faţă de
celălalt, dorinţa de a participa la viaţa comunităţii, îi învaţă să
fie toleranţi, să aibă idei, încredere în sine, o gândire critica şi în
acelaşi timp creativă.
Produsele finale ale proiectului sunt micro-dosare
tematice, CD şi DVD în limba franceză, pagina WEB a
proiectului şi o brosura în limba franceză, romană şi finlandeză
“Traditions europeennes, hier et aujourd hui “, expozitii, secvenţe
filmice etc.
Activităţile se vor desfăşura pe o perioadă de 2 ani iar
elevii vor fi coordonaţi de echipa manageriala a şcolii şi de d-na
prof.Camelia Gheorghe.

