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 Obiectivul general al proiectului: 

Crearea de oportunități  pentru elevii din școlile partenere  de a 
dezvolta abilităţile de comunicare utilizând limbajul artei.

 Parteneri în proiect:

1. CAMLIK İSİTME ENGELLİLER İLKOGRETİM OKULU - Turcia

2. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN - Romania

3. PRIVATES EUROPA GYMNASIUM BERLIN -Germania

4. ELEMENTARY SCHOOL FOR DEAF AND HARD OF HEARING 
STUDENTS –Grecia

 Grup tintă:

150  elevi de la Colegiul National Mircea cel Bătran



 CONTEXT: Cele mai recente studii arată că în Europa copilul are

un grad ridicat de dependenţă faţă de calculator. Elevii din

clasele primare, gimnaziale sau liceale, percep calculatorul ca

pe un obiect recreativ, bun pentru jocuri, filme sau muzică.

 În acest context, copilul are un nivel scăzut al comunicării şi

implicării în activităţi extraşcolare, cum ar fi arta, muzica,

sportul, etc.

 De asemenea, trăind în aceeaşi comunitate, elevii noștri nu 

manifestă o mare deschidere către copiii cu deficiente de 

comunicare. Prin realizarea unor activităţi comune, aceștia pot 

deveni mai toleranţi şi mai atenţi la nevoile altora. 



Obiectivul general al proiectului: 

 Crearea de oportunități  pentru elevii din școlile partenere  de a 
facilita comunicarea utilizând limbajul artei.

Obiectivele  specifice  ale  proiectului:

 Schimbul de idei și de bune practici între parteneri provenind din ţări 
şi culturi diferite, prin implementarea unor activități comune.

 Conștientizarea elevilor normali de faptul că elevii cu deficienţe 
auditive au nevoie să se adapteze la condiţiile sociale în schimbare şi 
să comunice cu aceștia prin crearea unui limbaj comun, prin 
intermediul unor activităţi artistice.

 Îmbunătățirea abilităţilor grupului țintă de a colabora în echipă și la 
nivel de parteneriat. 

 Creşterea motivaţiei, calităţilor şi încrederii în sine a elevilor şi a 
profesorilor, precum şi a prestigiului şcolilor implicate în proiect. 



 ACTIVITATILE PROIECTULUI:
 Organizarea echipei de proiect
 Conferinta de lansare a proiectului organizata in fiecare scoala din 

parteneriat

 Postarea de informatii referitoare la proiect pe site-ul scolii

 Realizarea de postere, pliante si brosuri pentru diseminarea 
proiectului

 Prezentari de obiceiuri si traditii la fiecare meeting transnational

 Lumea in imagini si culoare – pictarea peretilor scolilor pe durata 
mobilitatilor transnationale din Romania, Turcia, Germania si Grecia

 Realizarea unei pagini web a proiectului

 Realizarea unui album foto si a unei brosuri cu impresii si imagini 
surprinse din activitatile proiectului.

 Realizarea unui DVD care va contine toate activitatile proiectului

 Diseminarea, evaluarea si valorizarea proiectului



În data de 27 octombrie 2011, la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” a 
avut loc conferinţa de lansare a proiectului Comenius 

"We hear only via colours"



Conferința de lansare a proiectului



LOGO-URI PROIECT



PRIVATES EUROPA GYMNASIUM 
BERLIN –ORGANIZATOR MEETING



Din Romania au 
participat 3 profesori

si 5 elevi:



Elevii de la școlile
partenere au pictat un 
perete al școlii gazdă

Trei dintre elevii participanți 
la întâlnirea de proiect, 

prezintă deficiențe de auz.



COLEGIUL NAȚIONAL 
MIRCEA CEL BĂTRÂN  
organizator meeting

Participanți
Elevi și profesori de la școlile partenere 

din Turcia, Grecia și Romania



Elevii de la școlile partenere au comunicat
prin intermediul artei, pictand peretele

școlii gazdă



Opt dintre elevii 
participanți la 
întâlnirea de 

proiect, prezintă 
deficiențe de auz.



Vizită la 
Muzeul Satului 
din Râmnicu 

Vâlcea  



A treia întâlnire de proiect
Thessaloniki Grecia – 15.10.2012-20.10.2012

Din Romania au 
participat 4 elevi
Și 3 profesori:

Partener gazdă - ELEMENTARY SCHOOL FOR DEAF AND HARD OF HEARING STUDENTS
Participanți- Elevi și profesori de la școlile partenere din Turcia, Grecia și Romania 



Elevii
participanți în 
mobilitate au 

pictat un perete
al școlii gazdă și 

au plantat un 
măslin



Ultima întâlnire de proiect -Trabzon, Turcia-13.05.2013-18.05.2013

Școala gazda - CAMLIK İSİTME ENGELLİLER İLKOGRETİM OKULU – școală în 
care învață elevi cu probleme auditive, nivel primar și gimnazial

Tema abordată “ 
Children world”

Din Romania au 
participat 3 elevi și 
4 profesori



Echipa de management a proiectului

 Tatiana Mărăndici – Coordonator

 Cristina Goran– Responsabil monitorizare

 Emil Pădureţu– Responsabil IT

 Luminiţa Fulgescu– responsabil financiar

 Anemona Pătrulescu –membru

 Geanina Oprea –membru

 Marinescu Nicoliţa

Echipa de implementare a proiectului

Cadre didactice şi elevi de la CNMB



Va mulţumim pentru participare şi implicare!


