Proiectul Erasmus ACIDE, 2019-1-FR01-KA229-062180_3
Proiectul ERASMUS+ KA2 ”Apprentissage par les Compétences
en Immersion et le Développement de l’Entraide” – ACIDE, cod
2019-1-FR01-KA229-062180_3, este unul dintre proiectele pentru
care Colegiul Național ”Petru Rareș” din Suceava a câștigat
finanțarea în anul 2019. Proiectul se derulează în perioada 20192021, bazele lui punându-se în anul școlar 2018-2019, în urma
unei perioade de realizare de activități cu viitorii parteneri, pentru
ca aceștia să se cunoască și să-și identifice domeniile în care vor putea conlucra.
Limba franceză este limba de comunicare a proiectului și, în consecință, proiectul se adresează
elevilor colegiului care învăță cu drag această limbă (de la profilele bilingve de limba franceză,
sau care studiază limba franceză ca a doua limbă).
În proiect, Colegiului Național ”Petru Rareș” are ca parteneri Liceul Lingvistic ”Gianbatista
Vico”, Sulmona-Italia și Liceul ”Jean Bart”, Dunkerque - Franța. Aparent este un proiect mic,
judecând după numărul de parteneri, dar dacă criteriul de apreciere este numărul de activități și
numărul de produse finale, el este un proiect vast, care–și propune dezvoltarea unui număr mare
de competențe, pentru un număr mare de elevi.
Activitățile proiectului includ, de asemenea, un număr mare de mobilități ale elevilor, derulate
după cum urmează:
-mobilitate pentru elevi de o săptămână în Italia, în primul an de implementare
-prima mobilitate pentru elevi de o lună in Franța în primul an de implementare
-mobilitate pentru elevi de o săptămână în Franța, în al doilea an de implementare
-a doua mobilitate pentru elevi de o lună in Franța în al doilea an de implementare
-mobilitățile în oglindă ale partenerilor de proiect la Suceava
Domeniile în care echipele multinaționale de elevi vor conlucra în cadrul mobilităților, dar și la
distanță, pe platforme de interacțiune, sunt: robotică, muzică, artă, sport, informatică, teatru, în
vederea dezvoltării unor competențe trans curriculare, care vizează cetățenia activă, înțelegerea
principiilor voluntariatului, acceptarea și promovarea toleranței și nediscriminării, dar și a
modalităților de creștere a încrederii în puterile proprii de dezvoltare personală, prin dezvoltarea
gândirii critice, creative, asumare de roluri în echipe, interacțiuni multiple în cadrul grupurilor
multiculturale.
Există prevăzute a se derula și cursuri de adulți în cadrul proiectului, fiecare liceu partener fiind
gazda unei astfel de mobilități și organizatorul, totodată, al unui astfel de curs de adulți. Profesorii
se dezvoltă profesional, în acest proiect, odată cu elevii.

