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Partenerul  este ... 

Bulgaria 
Ruse- “Capitala 
europeana a 
Bulgariei”  
Scoala Generala 
“Toma Kardjiev” 
345 elevi- 7 elevi cu 
cerinte  speciale  



“Cunostintele voastre nu inseamna 
nimic daca nimeni nu stie ca tu stii” 

Elevii se confrunta cu probleme 
reale ale comunitatii scolare si 
locale, probleme pe care incearca 
sa le rezolve . 
Invata educatia pentru cetatenie 
democratica  
Cum sa practice democratia  



Motivatia … 
Lipsa participarii active la 
activitatile comunitatii locale  
Nu avem o viziune clara despre 
ceea ce inseamna cetatenia 
europeana 
Vor un exemplu de 
multiculturalitate, vor sa invete 
din experientele noastre. 



Obiectivele sunt: 

 Responsabilizarea elevilor 
pentru o participare activa si 
competenta la viata comunitatii 
scolare si locale. 
Promovarea limbilor straine  
Dilaog intercultural 



Activitatile proiectului “Active 
Citizenship – Our step for the future ” 

 Octombrie 2010  
Mobilitate in Bulgaria 
-intilnirea echipelor de proiect 
-prezentarea scolilor partenere 
-prezentarea actiunilor de    
voluntariat  
Conferinte si concursuri 
tematice  ale   
elevilor bulgari     
 



“Virtual Tea” 
Noiembrie -2010 

Elaborarea site-ului oficial al 
proiectului 
Intilnirea virtuala a elevilor  



“My Winter Holiday” 
Decembrie2010 

Elevii 
confectioneaza  
felicitari 

manual sau  
electronic  

 “Colindul de 
Craciun” 

(videoconferinta,  
casete, filmulete) 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  



Masa rotunda 
Februarie 2011 

Expozitie tematica (primele 
materiale ale elevilor, 
felicitari, corespondenta, 
filmulete, eseuri tematice  
ale elevilor)- Primii pasi 
spre “Comenius Corner” 
“Eu, un mic politician”, 
Politician pentru o zi” Sunt 
eu cetatean european?“ 
concurs de eseuri , 
completare de chestionare) 
Timp de lucru o ora 
Premii  



“My Easter Holyday” 
Aprilie 2011 

Corespondenta virtuala-
retete culinare 
traditionale de Pasti, 
fotografii cu familiile 
copiilor, locuri dragi.  
Concurs gastronomic “ 
Masa de Pasti” 
Obiceiuri: “La Invierea 
lui Hristos” 



Mobilitate in Romania 
Mai 2011 

Elevii bulgari viziteaza 
scoala noastra (10 zile) 
Participa la activitatile 
elevilor romani 
Proiecte-Dialogul cu 
primarul 

                 -”Cum se 
elaboreaza o lege?”Joc de 
rol 
Concursuri sportive 
Vizite la obiective 
turistice 
Picnic-”Colibita Lake” 



“Comenius Corner”  
Octombrie 2011 

Expozitie tematica 
cu materialele 
elevilor -beneficiari 
directi ai 
proiectului, pentru 
toti elevii scolii. 

 



“Craciunul , in viata  unui  copil” 
Decembrie 2011 

Videoconferinta -
minisceneta “Craciunul 
azi” 
Concurs de eseuri 
“Craciunul in viata unui 
copil” 
Actualizarea site-ului 
proiectului 
 
 



“Happy Valentine’s Day” 
Februarie 2012 

“Be my 
Valentine ” 
(concurs 
tematic)  
Cadouri cu 
mesaj  
Valentine 
Party 

 



Mobilitate in Bulgaria 
Mai 2012 

  Elevii romani 
calatoresc in 
Bulgaria(10 zile) 
Viziteaza Liceul 
“Toma Kardjiev” 
Participa la 
activitatile acestora 
Durata vizitei -10 zile 



“1‘st June For Me” 

Concursuri sportive  
Excursii  
Drumetii 
Filmulete elaborate 
de elevi si trimise 
partenerilor de 
proiect. 



Reuniune finala…Romania 
Iunie 2012 

Intilnirea echipelor de proiect 
Analiza SWOT a proiectului 
Evaluarea activitatilor 
“Comenius Corner”-finalizare 
Elaborarea si editarea cursului optional 
“Active Citizenship – Our Step For the 
Future” 
Excursie la Sibiu  



Toti vom fi  
mai pregatiti pentru Europa 

Imbunatatirea cunostintelor de limba engleza 
Contactul beneficiarilor directi cu limba bulgara si 
romana 
Un dialog mai bun (elevi-profesori-autoritati locale- 
comunitate locala). 
Schimb de bune practici (interactiuni ale sistemelor de 
invatamant) 
Imbogatirea cunostintelor despre patrimoniul cultural 
local 
Constientizarea importantei educatiei democratice pentru 
o cetatenie activa in scoala si comunitate. 



Cum se distribuie sarcinile? 

Activitatile simultane in ambele scoli partenere 
Monitorizarea ne apartine 
Ne asiguram ca programul este respectat 
Din echipa de proiect obligatoriu fac parte profesorii de limba 
engleza si profesorii de istorie. 
Penru fiecare activitate sunt intocmite rapoarte si dovezi care atesta 
faptul ca programul s-a respectat. 
Acestea sunt trimise permanent Agentiei Nationale pentru 
Evaluarea Proiectelor. 
Actualizarea permanenta a site-ului proiectului Comenius. 
Elaborarea unui curs optional  tematic  tradus in  limba engleza, 
romana si bulgara si predat in echipa . 



Cine beneficiaza  
de aceste activitati? 

Beneficiarii directi 
(20 elevi 12-15 ani) 
Echipa de proiect  
Beneficiarii 
indirecti: toti elevii, 
profesorii, membrii 
comunitatii locale, 
autoritatile locale. 
Alti voluntari 

 
 

 



Cum integram tema proiectului in 
activitatile scolare? 

Tema  proiectului este 
generala 
Aplicabilitate la : 

-Consiliere si orientare  
scolara 
-Cultura civica 
-Istorie 
-Optionale 
 
  



Instrumente de evaluare 
Monitorizarea  permanenta   
Concursuri  
Chestionare  
Expozitii “Comenius Corner” 
Site-ul proiectului 
Activitati demonstrative  
Fise de observatie 
Foi de evaluare  
Rapoarte de evaluare interna  
Rapoarte trimise periodic Agentiei 
Nationale pentru Evaluarea  
Proiectelor. 
Responsabili:  coordonatorul 
proiectului, echipa de proiect 



Diseminarea  

Fisele elaborate “Active citizenships- Our step for the future” 
integrate la alte discipline (alte materiale) 
Aplicarea unui curs optional bilingv tematic predat in echipa. 
Actiuni de voluntatiat in colaborare scoala-Consiliul local-comunitate 
locala 
Conferinta de proiect  
Informari in presa locala  
Comenius Corner 
Site-ul proiectului  
Materiale de promovare: afise, brosuri, informari pentru presa si 
posturile  TV  locale. 
 


