Nume proiect: Sharing Cultural Treasures
Tipul proiectului: Erasmus+ KA 229
Numărul proiectului: 2018-1-NL01-KA229-038997
Perioada de imlementare: Septembrie 2018 - August 2020
Web-site: https://sharingculturaltreasures.weebly.com/
Descriere proiect
Proiectul își propune creșterea gradului de apreciere față de patrimoniului cultural local, național
și european; și înțelegerea importanței istorice a conservării acestuia. Totodata urmărește și
dezvoltarea competenețelor digitale, lingvistice și culturale prin activitățile de relaționare,
cercetare și dezvolare a unor produse publicitare despre patrimoniul cultural. Participanţii vor
desfăşura activităţi de învățare și de elaborare a unor produse transnaționale în fiecare dintre
instituțiile partenere ale proiectului.
Obiectiv General:
Conștientizarea valorii patrimoniului cultural național prin raportare la valorile culturale
europene și acceptarea diversității culturale ca o valoare fundamentală europeană.
Parteneri:
1. CVO, Comenius College/ Rotterdam, Olanda
2. Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă"/ Iași, România
3. II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu / Zawiercie, Polonia
4. Adazu Vidusskola / Adazi, Letonia
5. Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi / Istanbul, Turcia
6. Agrupamento de Escolas D. Sancho I / V. N. Famalicão, Portugalia
Mobilități: 4 mobilități cu elevi și 2 mobilități de formare profesori
C 1. Activități de formare profesori - 4 prof./ 4 zile - Rotterdam/ Olanda
C 2. Mobilitate mixtă cu elevii - 2 prof./ 3 elevi/ 7 zile (2 transport) - Adazi/ Letonia
C 3. Mobilitate mixtă cu elevii - 2 prof./4 elevi/ 7zile (2 transport) - V. N. Famalicã / Portugalia
C 4. Activități de formare profesori - 4 prof./ 4 zile - Istanbul / Turcia

C 5. Mobilitate mixtă cu elevii - 2 prof./ 3 elevi/ 7 zile (2 transport) - Zawiercie / Polonia
C 6. Mobilitate mixtă cu elevii - 2 prof./4 elevi/ 7zile (2 transport) – Iași / Romania
Produse: materiale publicitare pentru promovarea patrimoniului cultural
Grupul țintă: elevi Colegiului Național de Artă ”Octav Băncilă” din clasele a IX-a si a X-a
Responsabilitățile partenerilor:
Am făcut o analiză a punctelor noastre slabe și puternice. În conformitate cu acest lucru, școlile
au fost grupate în perechi pentru o distribuire echitabilă a sarcinilor, în vederea unei
implementări eficiente și coerente a proiectului.
1. Coordonarea generală a proiectului: Olanda asistată de Portugalia
2. Crearea site-ului web: Olanda, împreună cu România
3. Crearea instrumentului de evaluare: Letonia, împreună cu Turcia
4. Redactarea comunicatelor de presă după fiecare întâlnire: Portugalia, împreună cu Polonia
5. Activități de difuzare: Polonia, împreună cu Olanda
6. Crearea unui calendar pe doi ani: România, împreună cu Letonia
7. Realizați o revistă pentru părinți și alte persoane interesate de proiectul nostru: Turcia,
împreună cu România.

