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Miercuri, 22 mai 2109, in sala Millo, la ora 9, a avut loc un important eveniment de
prezentare a principalelor obiective și activități derulate în conformitate cu dezideratele
proiectului european Cosmus. Profesorii și părinții au fost informați in legătură cu principalele
activități din Portugalia(Lisabona) și Polonia(Wroclaw): lecții demonstrative cu elevii clasei a noua
a școlii gazdă, Externato Frei Luís de Sousa, despre interculturalitate și identitate națională,
participarea la conferințe, vizite la muzee reprezentative din Lisabona și Wroclaw.
Echipa de proiect (Petronela Axinte, Mihaela Chiribău, Georgiana Cozma, Mirela Miron și
Cristina Neugheubauer) a explicat modul în care elevilor noștri li s-a oferit oportunitatea de a
participa la activități specifice interculturale atât în ceea ce privește educația formală, cât și
nonformală, participând la atelierele de lucru din Polonia.
Directorii școlii subliniază faptul că proiectul Cosmus promovează valorile comune ale
tuturor națiunilor implicate în proiect, încurajând empatia, toleranța, necesitatea cunoașterii
rădăcinilor comunității și implicarea activă în promovarea imaginii sale.
Coordonatorul Cosmus, doamna profesoară Mirela Miron, subliniază că aceste activități
dezvoltă și competențe IT, abilități de comunicare într-o limbă străină și de interrelaționare
Prin urmare, scopul activității de diseminare a fost ca membrii comunității să devină
conștientă că acest proiect european este o oportunitate valoroasă de a comunica și de a crea
noi punți între țările implicate, de a învăța unul de la celălalt, promovând diferite valori
europene.
După prezentare, participanții au fost implicați într-o discuție despre importanța
construirii unui muzeu școlar. despre metodologiile legate de muzeu , despre sustenabilitatea
acestuia. S-a arătat că elevii urmează să fie implicați în activități precum cercetarea, studiul
orașului din punct de vedere social, economic, politic și cultural și realizarea unui banner denumit
Our school and community is... and yours?, coordonat de partenerul spaniol Meraky .
La finalul întâlnirii, profesorii implicați au arătat că scopul principal al activităților este
construirea unui muzeu al comunității școlare atât în dimensiuni virtuale cât și reale, în spațiul
școlar al colegiului.

