Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Acest material
reflectă doar opinia autorilor şi nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a AN sau a Comisiei Europene.

Comenius Parteneriate Scolare Multilaterale-Legende europene pe scena-ELOS
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tg.Mureș a derulat în perioada octombrie 2012-iulie 2014 un
proiect în cadrul Programului Sectorial Comenius-Parteneriate Școlare Multilaterale. Titulul proiectului a fost
,,European Legends on Stage”(ELOS). Parteneriatul a inglobat 9 țări, respectiv România, Ungaria, Polonia,
Lituania, Spania, Portugalia, Gracia, Turcia si Scoția.
Obiectivul Programului a fost –Cunoașterea si ințelegerea diversității culturale si lingvistice europene
de către elevii și profesorii din școlile partenere, îmbunătățirea managementului institutional și a metodelor
pedagogice .
Proiectul Comenius Parteneriate Școlare Multilaterale- ,,European Legends on Stage”- sprijină
acţiunile europene de colaborare între școlile:
1. Colegio Marista Champagnat-Salamanca, Spania,
2. 10th Dimotiko Scholeio Peristeriou- Atena, Grecia,
3. Szkola Postawowa Nr. 2, Gliwice , Polnia
4. Școala ,, Jaki Nagy Marton Altalanos”-Jak, Ungaria,
5. Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, Braga, Portugalia
6. Tevfik İleri Ortaokulu, Kurtuluş Ankara Turcia
7. Primary School Larbert, Falkirk, Scotland- UK
8. Zvirggzdaiciu Pargrindine Mokikla, Sakiur, Lituania
9. Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tîrgu- Mureș, România
Acest proiect a permis echipelor de profesori și directori de la școlile partenere să împărtășească
experiențe și informații, să testeze și să pună în practică noi abordări pedagogice și manageriale.
Temele abordate în cadrul proiectului au vizat prezentarea de către elevi a școlilor din care provin,
prezentarea unor personalități din țară, care au influența cultura europeană sau sunt recunoscute pe plan
mondial în diferite sectoare de activitate, prezentarea culturii și a tradițiilor locale, aspecte care țin de istorie,
cultură și geografie locală. Prin însăși tema proiectului, elevii și-au exersat competențele de comunicare în
limba maternă, prin studierea legendelor specifice țării proprii, dar și competențele de comunicare in limba
engleză prin studierea a cel putin trei legende din literatura țărilor partenere, limba oficială a proiectului, fiind
limba engleză.
Tema proiectului a plecat de la ideea ca avem cu toții povestile noastre preferate, iar legendele și
poveștile din cultura națională sunt o parte importantă a identității noastre. Legendele studiate în proiect
constitue o adevărată poartă spre istoria, tradiția și cultura vecinilor noștri europeni. Varietatea largă de
activități întreprinse ne-a ajutat să-i implicam pe elevii cu diferite abilități, interese si personalități în studierea
și realizarea de produse intelectuale care să contribuie la formarea și devoltarea de competențe și abilități.
Ne-am împărtășit efectele muncii noastre în timpul întâlnirilor internaționale în țările participante in
proiect, precum și prin intermediul unei platforme educaționale pe TwinSpace.
În paralel cu componenta principală a proiectului, elevii au învățat despre aspecte diferite ale vieții de
zi cu zi ale colegilor din țările partenere. Acest lucru s-a întâmplat atât în timpul vizitelor cât și prin mijloace
de comunicare precum: prezentări multimedia, corespondența prin e-mail și forum-ul de discuții pe TwinSpace.

Pentru cadrele didactice, proiectul a fost un prilej excelent pentru schimbul de idei și experiență, precum
și pentru introducerea de noi metode și instrumente TIC în activitatea lor.
Elevii au fost implicați alături de profesori, în toate etapele de realizare a activității proiectului, de la
planificarea acestuia, până la evaluarea si diseminarea rezultatelor.
Resursele educaționale ale proiectului au fost integrate în curriculum prin abordări interdisciplinare, dar
reprezintă și o resursă didactică valoroasă în studierea limbii engleze și pot fi utilizate la lecții .
Produsul final al proiectului, un ghid cu legende, din cele nouă țări partenere , însoțit de puzzle și un
DVD cu scenete din legende, este o resursă didactică valoroasă pentru activitatea la clasă.
Un eveniment care a marcat pozitiv viața școlii noastre, s-a desfășurat în perioada 06-11 aprilie 2014,
când, școala noastră a găzduit cea de a 8-a reuniune a Proiectului ELOS.
Grupul internațional care a participat la schimbul de experiență din România, a fost format din 30 de elevi
și 15 profesori din școlile partenere.
Grupul internațional, a vizitat școala, a participat la un program artistic, apoi s-a implicat în derularea de
activități demonstrative susținute de coordonatorii fiecărei țări participante, la 6 clase din școala noastră după
cum urmează :
Sibel Kahraman –Turcia, Magdalena Stasiak-Polonia, Jesús Alberto Rodríguez Delgado-Spania, Maria
Vieira-Portugalia, Maria Geronikolou –Portugalia, Rita Palaniy-Ungaria;
O altă activitate de succes, înscrisă în program a fost vizitarea Primăriei Municipiului Tg.Mureș si
întâlnirea cu reprezentații primăriei. Panorama orașului a fost admirată de vizitatori din Turnul cu Ceas din
clădirea Prefecturii Mureș.
O activitate specifică tematicii proiectului a fost evaluarea interactivă sub forma unei competiții între grupe
de elevi, mixte( din țări diferite) ,,Concurs și jocuri despre legendele de pe spațiul virtual eTwinning” .
Elevii au lucrat în echipe internaționale, iar legendele asupra cărora ne-am concentrat au fost :
Ecoul lui Tihany (legendă maghiară), Dimitra și Persefona (legendă greacă), Cocoșul din Barcelos (legendă
portugheză), Dragonul de Wavel (legendă poloneză), Fata Blondă (legendă turcă), Los Bandos și Maria cea
Vitează (legendă spaniolă), Podul Minciunilor (legendă românească).
Schimbul de experiență a cuprins și deplasarea grupului în două locații încărcate de istorie și frumusețe
legendară: Castelul Bran, obiective turistice din Municipul Brașov, Cetatea medievală din Sighisoara, Salina
Turda, Cheile Turzii și Palatul Culturii din Târgu Mures;
Tradițiile mureșene au fost transmise de Ansamblul ” Mureșul” într-un spectacol foarte frumos.
Activitatea proiectului a fost încununată de atelierele de creație în care elevii și profesorii din grupul
internațional au realizat produse specifice Sărbătorilor tradiționale de Paști.
Atelierele de creație au fost precedate de un eveniment global, închinat ,,Zilei Pământului”-Plantarea
COPACULUI ,, ELOS”- care va scrie o nouă ,,legendă”.
Spre bucuria și mulțumirea noastă profesorii și elevii din cele 6 țări participante la reuniune au apreciat
activitatea din România, ca fiind o reuniune frumoasă și reușită.
La nivelul școlii noastre au fost realizate 33 de mobilități(14 elevi și 19 profesori).
Valoarea grantului a fost de 24.000 de euro și a fost o oportunitate excepțională pentru profesorii și
elevii implicați în proiect mai ales pentru cei care au participat la reuniuni în țările partenere.
Bunele practici din Comenius și dorința de a derula și alte activități în care elevi și profesori, în echipă,
să deruleze proiecte educaționale, ne-a inspirat și în alte proiecte pentru care am depus cereri de finanțare . Prin
urmare, în prezent beneficiem de un alt grant,
de 500.000 de euro, în cadrul proiectului
POSDRU/154/1.1/G/132590/ “Școala viitorului-inovatie si performanță in dezvoltarea competențelor pentru o
viață de succes”. Proiectul este vizibil pe site-ul: http://eduinovatie.ro .
prof. Maria Borsan
prof. Maria-Raluca Vodă - lider sindical al Scolii Gimnaziale,,L.Rebreanu”Tg-Mures

