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În acest an aplicaţia cu numărul de referinţă 2015-1-FR01-KA219-014913-4, numită  
„ACTION !” a fost aprobată în cadrul programului Erasmus +, acţiunea KA2- parteneriate 
strategice în domeniul şcolar - proiecte desfăşurate doar între scoli. 

Bugetul aprobat este de 25930 euro.  

Coordonatorul proiectului este prof. Doroftei Elena Simona. 

În acest proiect Liceul Teoretic « Nicolae Iorga » are statut de partener. Coordonatorul 
proiectului este LPO MARCEL GIMOUD din Franţa. Ţările implicate sunt : Turcia, Franta, 
Spania, Polonia şi România. 

Ce îşi propune proiectul ? 

Proiectul îşi propune să creeze ca produse finale o galerie de filme de scurt metraj, două 
reviste, un site pe care să se afle filmele.  Proiectul îşi doreşte să ajute elevii să dezvolte 
abilităţi transversale şi transferabile care să le încurajeze dezvoltarea abilităţilor 
extracurriculare ale acestora. 

Acest proiect poate fi considerat un instrument eficient pentru a lupta împotriva părăsirii 
timpurii a şcolii. 

Obiectivele proiectului : 

1. Obiective pedagogice și obiective(inter)  culturale 

 Stimularea gustul elevilor pentru a face film, de a învăța mai multe despre istoria 
filmului, de a cunoaşte tehnici cinematografice și a de a cunoaşte patrimoniul artistic 
din fiecare țară parteneră. 

 Încurajarea elevilor de a aprecia cinematografia nu numai ca o artă, dar și ca o formă 
culturală și socială a exprimării în Europa. 

 A afla mai multe despre cinematografia europeană, promovând astfel patrimoniul 
nostru cultural și identitatea europeană. 
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2. Obiectivele lingvistice 

 Dezvoltarea abilităților de scris, cât și de comunicare orală într-o limbă străină, la nivel 
B1 și B2 (CEFRL),  prin activități de scriere și comunicare orală intensivă; 

 Promovarea învățării limbilor străine și contactul cu diversitatea lingvistică. 

3. Obiective digitale 

 Utilizarea TIC prin intermediul diferitelor activități, în special în producția de filme de  
scurt metraj (scris, fotografiere,editare), precum și în crearea celor două reviste 
digitale. 

4. Obiectivele de comunicare 

 Dezvoltarea unui dialog continuu între parteneri și îmbunătățirea competențelor de 
comunicare ale participanților la proiect, prin activități interactive și interdependente; 

  Încurajarea cooperării artistice, colaborarea și schimbul de idei între elevi și profesori. 

5. Obiective sociale 

 Consolidarea înțelegerii, la  elevi, a principiilor democrației prin implicarea acestora în 
mod egal în activitățile proiectului; 

 Aplicarea și promovarea valorilor de viață, de responsabilitate, toleranță și respect; 
 Dezvoltarea empatiei  între tinerii europeni și cadre didactice europene prin 

cooperare reală; 
 Prevenirea eșecului școlar și a excluziunii folosind o abordare creativă; 
 Consolidarea coeziunii sociale, a cetățeniei active, a dialogului intercultural, a egalităţii 

sociale, dar și  împlinirea personală,  prin mobilitățile care vor fi efectuate. 

6. Obiective practice 

 Implicarea elevilor  în crearea propriilor filme de scurt metraj, transformând  editarea, 
scrierea directă într-o joacă; 

 Dezvoltarea autonomiei și a muncii în echipă a studenților; 
 Stimularea abilităților de organizare și a spiritului de inițiativă prin planificarea și 

gestionarea de evenimente în legătură cu proiectul. 

 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA", BRRĂILA va implica în proiect 60 de elevi și 10 
profesori. 

Romania este gazda finală, aici se va desfăşura un festival unde cele mai bune filme de scurt 
metraj realizate  pe parcursul proiectului vor fi premiate şi vizionate. 

 

 

 


