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Elevii francofoni ai Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava au derulat, în decembrie  

2017, o activitate de formare în Italia, în cadrul proiectului Erasmus KA2 – CIVIC 

(Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique). 

Cu acest prilej s-au reunit elevi din opt școli europene partenere: Colegiul National 

„Petru Rareș" Suceava, Istituto Tecnico Economico Statale „Jacopo Barozzi" din Modena- 

Italia, Liceo Classico Stabili Trebbiani din Ascoli Piceno, Italia, Liceum „Ogolnoksztalcace im. 

Narcyzy Zmichowskiej„ din Varșovia Polonia, „Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych„ Jeleniej 

Gorze, tot din Polonia, Lycée Professionnel „Auguste Bouvet” din Romans sur Isère, Franța și 

Escola Secundária de Felgueiras din Portugalia.  

Agenda de activități  propuse elevilor și profesorilor a vizat formarea competențelor de 

a lucra într-o echipă internațională și de a conecta valorile europene în scopul îmbunătățirii 

procesului educațional, colaborarea în realizarea unor acţiuni privind cultivarea spiritului civic 

al elevilor, punerea în valoare a dorinţei lor de a se implica în activități de voluntariat cu impact 

european.  

Prima școală gazdă a fost Istituto Tecnico Economico Statale „Jacopo Barozzi" din 

Modena, Italia; acolo, elevii, coordonați de profesori, au studiat legi vizând conservarea 

patrimoniului național și european, regulamente școlare, au identificat analogii, similitudini, 

diferențe, au participat la dezbateri interesante, fiind invitați să intervină cu propuneri în cadrul 

Consiliului Municipal din Modena, alături de reprezentanții municipali și de viceprimarul 

regiunii. Una din temele proiectului fiind conservarea patrimoniului, s-au conceput activități 

inedite și interactive: itinerarrii street art, o hartă Thinklink, activități care au presupus 

familiarizarea cu patrimoniul cultural al Modenei și au implicat toți elevii și profesorii 

deopotrivă. 

  A doua școală gazdă, Liceo Classico „Stabili Trebbiani” din Ascoli Piceno, Italia, a 

primit ambasadorii europeni într-o atmosferă convivială, alături de părinții elevilor implicați, de 

profesori, dar și de reprezentanții primăriei. Activitățile au fost centrate pe crearea unui logo și  

a regulamentului proiectului, crearea unui spot vizând promovarea atitudinii civice în cadrul 

tinerilr; elevii au filmat, au venit cu idei originale, echipele mixte multinaționale au propus 

soluții inovatoare. Spotul va fi ulterior promovat în cadrul televiziunilor locale și naționale și 

vizează dezvoltarea dimensiunii civice şi responsabile, impactul cooperării europene, a 

implicării sociale  asupra dezvoltării societăţii. 

Alina Doboș și Paula Corduneanu, două din elevele participante, confirmă rolul și 

importanța cunoașterii limbii franceze în facilitarea accesului la acest tip de experiență 

internațională și consideră că această participare a lor a contribuit la consolidarea sentimentului 

de apartenență la un spațiu european, la promovarea culturii și la responsabilizarea civică, la 

ameliorarea abilităților și competențeleor lingvistice, digitale, civice, la consolidarea 

dimensiunii europene.  

Această activitate de formare europeană a culminat cu recunoașterea și certificarea 

abilităților și competențelor dobândite de elevii participanți, prin decernarea de diplome și 

certificate europene care le vor permite elevilor suceveni să aplice în continuare la astfel de 

mobilități și proiecte europene din domeniul educației. 

 

 

 

 

 



 

 

Doamna director adjunct, prof. Anca Greculeac, responsabila acestui proiect european și 

prof. Petronela Munteanu, membră a echipei de proiect, consideră că acest tip de  parteneriat 

școlar european contribuie la implementarea unor practici, inițiative comune, promovează 

cooperarea, învățarea reciprocă și schimbul de experiență. Prin urmare, și această  oportunitate 

de colaborare într-o echipă internațională va contribui la îmbunătățirea procesului educațional, 

la dezvoltarea dimensiunii civice şi responsabile în rândul elevior colegiului sucevean. 

 
 

 

Liceo Classico „Stabili Trebbiani” din Ascoli Piceno 
 
 

 
 
 
 
Elevele Alina Doboș și Paula Corduneanu 



 
 
 

 Istituto Tecnico Economico Statale „Jacopo Barozzi" din Modena- Italia, 

profesorii și reprezentanții primăriei Modena 
 

 


