Colegiul Naţional Carol I din Craiova va desfăşura în perioada 2013-2015 un
parteneriat multilateral Comenius cu titlul Intérêts, Inquiétudes et Espoirs des Jeunes
Européens /Preocupări, nelinişti şi speranţe ale tinerilor europeni. Numărul de identificare
al proiectului este 13-PM-234-DJ-BG. Instituţia noastră este coordonatoare de proiect,
având ca parteneri Liceul Klaipedos Vytauto Didziojo Gimnazija din Klaipeda, Lituania si
Liceul Georges Cabanis din oraşul Brive-la-Gaillarde, Franţa.
Liceul profesional Georges Cabanis este situat în Brive-la Gaillarde, oraşul cu cel mai
mare număr de locuitori din departamentul Corrèze şi al doilea oraş ca mărime din regiunea
Limousin. Punct de întâlnire între Bazinul Aquitaniei si marginea de vest a Masivului Central
, situat la 200 de km de Bordeaux, Clermont Ferrand sau Toulouse, Bazinul Brivist reprezintă
o zonă a diversităţii, marcată de vechile regiuni Périgord, Quercy, Limousin. Această poziţie
geografică determină influenţe culturale din cele mai variate si se sprijină pe un important
substrat istoric. De la Omul Preistoric la Preşedinţii Republicii, Istoria a modelat regiunea,
favorizând un spirit de toleranţă, ambiţie, tenacitate - valori pe care şcoala se străduieşte să
le transmită elevilor săi.
Prima şcoală din vestul Lituaniei, Liceul Klaipedos Vytauto Didziojo Gimnazija a fost
fondat în 1922, istoria sa bogată şi tradiţiile influenţându-i permanent pe elevi.
Liceul este specializat în predarea intensivă a limbii engleze, dar şi a limbilor franceză,
germană, rusă, suedeză. După susţinerea bacalaureatului, majoritatea elevilor îşi continuă
studiile universitare, în Lituania sau în alte ţări europene, ceea ce explică necesitatea
educaţiei interculturale. Interesul deosebit pentru învăţarea limbilor străine şi a noilor
tehnologii – discipline prioritare, determină spiritul de deschidere, de căutare de noi
metode, practici şi idei pedagogice.
Situat pe litoralul Marii Baltice, oraşul portuar Klaipeda este centru industrial,
cultural, educaţional din vestul Lituaniei. Regiunea se remarcă prin bogăţia de parcuri
naturale , conservarea tradiţiilor autentice, a patrimoniului natural, istoric si cultural ce
favorizează dezvoltarea turismului.
Obiectivele proiectului Intérêts, Inquiétudes et Espoirs des Jeunes Européens sunt
cunoaşterea , aprecierea, promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural,
cunoaşterea trecutului, a patrimoniului istoric şi cultural, analiza problemelor şi a
dificultăţilor cu care se confruntă tinerii, precum şi depistarea soluţiilor pentru a le depăşi,

promovarea valorilor democratice, a toleranţei si respectului reciproc, dezvoltarea
capacităţilor organizaţionale, a spiritului critic şi a autonomiei elevilor, utilizarea TIC pentru
elaborarea materialelor şi comunicarea intre parteneri, sporirea motivaţiei pentru învăţarea
limbilor străine – mijloc de comunicare , acces către universul Celuilalt .
Temele proiectului :
-viaţa adolescenţilor : preocupări, nelinişti, speranţe privind rolul lor în societate
-istorie: evenimente şi personalităţi istorice marcante pentru regiune, modele de urmat,
surse de inspiraţie
- tradiţii: dansurile, muzica, tradiţiile culinare legate de sărbători – liant al coeziunii sociale şi
al comunicării tinerilor europeni
-mitologie: mituri şi personaje legendare, mituri şi realităţi actuale în viziunea tinerilor
Activităţile desfăşurate de-a lungul celor doi ani de proiect vor viza realizarea unor
produse finale, comune liceelor partenere : prezentări powerpoint, site-ul web al
proiectului, expoziţii de afişe intitulate „Angajamentul nostru pentru o viaţă demna de
respect”, galerii foto realizate în timpul reuniunilor de proiect de la Craiova, Klaipeda şi
Brive-la-Gaillarde, dezbateri şi discuţii pe temele specifice proiectului, aplicarea şi
interpretarea unei anchete sociologice, ateliere de dansuri şi muzică folclorică, concurs de
cunoştinţe generale vizând temele proiectului.
Proiectul este transdisciplinar, implicând elevi şi profesori din ariile curriculare Limbă
şi comunicare, Om şi societate, Tehnologii, Arte. Grupul ţintă este format dintr-un număr de
120 elevi care vor participa la diverse activităţi, de-a lungul celor doi ani şcolari. Beneficiind
de finanţare europeană, vor fi realizate 24 de mobilităţi - elevi şi profesori care vor participa
la reuniunile de proiect din Lituania (octombrie 2014) şi Franţa (aprilie 2015). Colegiul
Naţional Carol I va găzdui prima reuniune de proiect, în luna martie 2014.
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