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Proiect Comenius Multilateral "We hear only via colours" 

COM -11-PM- 425- VL -TR 

 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân  a implementat proiectul  Comenius Multilateral cu titlul 

„We hear only via colours”, proiect finanțat prin Programul  Lifelong Learning. 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 de luni:  01.08.2011 - 31.07.2013.  

Parteneri în proiect: 

1. CAMLIK İSİTME ENGELLİLER İLKOGRETİM OKULU – Turcia 

2. COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN 

3. PRIVATES EUROPA GYMNASIUM BERLIN – Germania 

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

Grup țintă:  elevi și profesori de la Colegiul National Mircea cel Bătran . 

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.  
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Activitățile proiectului s-au desfășurat pornind de la următoarele realități cotidiene:  
 În prezent, din cauza dependenței de calculator, 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.  

Activitățile desfășurate pe parcursul proiectului au fost: 

Anul I de proiect 

 Organizarea echipei de proiect  

 Realizarea de postere, pliante si brosuri pentru diseminarea proiectului  

 Conferinta de lansare a proiectului  

 Postarea de informații, referitoare la proiect, pe site-ul scolii  

 Realizarea de logo-uri reprezentative pentru fiecare școală parteneră și pentru proiect 

 Pregătirea temelor pentru picturile care au fost realizate pe pereții din școlile partenere 

 Întâlnire de proiect  în Berlin 

 Întâlnire de proiect  în Romania 

 Lumea în imagini și culoare – realizarea în parteneriat a unor picturi ce simbolizează diferite teme sau 

mesaje, pe pereții școlilor gazdă, cu ocazia intalnirilor de proiect. 

 Diseminarea și evaluarea  activităților proiectului  

Anul II de proiect 

 Postarea de informații referitoare la proiect pe site-ul școlii și pe panoul de prezentare a proiectului 

 Realizarea de expoziții și CD-uri cu conținuturi referitoare la tema proiectului 

 Pregătirea temelor pentru picturile care au fost realizate în școlile partenere 

 Întâlnire de proiect  în Grecia 

 Întâlnire de proiect  în Turcia 

 Lumea în imagini și culoare – realizarea în parteneriat a unor picturi ce simbolizează diferite teme sau 

mesaje, pe pereții școlilor gazdă, cu ocazia intalnirilor de proiect. 

 Diseminarea și evaluarea  activităților proiectului 
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 Organizarea echipei de proiect  

A fost constituită echipa de proiect prin decizia emisă de conducerea școlii. Au fost stabilite atribuțiile 

membrilor echipei și etapele de implementare ale proiectului. Au fost realizate ședințe de proiect în 

vederea organizării conferinței de lansare și a întâlnirilor de proiect. Fiecare membru din echipă a avut 

atribuții privind organizarea activităților derulate în școală și a celor de timp liber pe durata întâlnirilor de 

proiect. A fost realizată selecția elevilor pentru participarea la activitățile proiectului. Au fost aprobate cele 

mai bune idei pentru temele care au fost pictate și pentru logo-uri. Coordonatorul de proiect a comunicat 

prin intermediul poștei electronice cu partenerii externi și cu membrii echipei.  

Prin decizie, a fost nominalizată echipa de proiect, cu următoarea componență și atribuții : 

Tatiana Mărăndici – coordonator  

Cristina Goran– responsabil monitorizare  

Emil Pădureţu– responsabil IT  

Luminiţa Fulgescu– responsabil financiar  

Anemona Pătrulescu –membru  

Geanina Oprea –membru  

Marinescu Nicoliţa – membru 

De asemenea, din Echipa de implementare a proiectului fac parte cadre didactice şi elevi de la CNMB  

 

 Realizarea de postere, pliante si brosuri pentru diseminarea proiectului  

Au fost realizate și multiplicate materiale de diseminare și evaluare: 5 postere, 200 de pliante, 150 de 

chestionare elevi.  Au fost elaborate două comunicate de presă, o prezentare PPT, un panou de diseminare. 

 

 
 

 CONFERINŢA  DE  LANSARE  a proiectului    „We hear only via colours”  a avut loc în data de 27 

octombrie 2011 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Au participat în 

jur de 200 de elevi și profesori. Pe durata conferinței au fost 

prezentate obiectivele, activitățile proiectului și rezultatele așteptate. 

La final, a fost aplicat un chestionar elevilor pentru evaluarea inițială a 

proiectului și pentru a identifica disponibilitatea acestora de a se 

implica în proiect. Au fost distribuite pliante și a fost invitată mass 

media locală. Evenimentul a fost diseminat în ziarul Viața Vâlcii. 



Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 
 

 
CHESTIONAR  PARTICIPANȚI 

Pentru a evalua impactul proiectului, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 
Întrebarea 1 

Foarte puţin 
2 

Puţin 
3 

La nivelul 
aşteptărilor 

4 
Peste 

aşteptări 

5 
Mult peste 
aşteptări 

În ce măsură consideraţi relevant subiectul 
abordat pentru preocupările și aspirațiile 
voastre 

     

Cât de mult dorești să te implici  în 
activitățile proiectului 

     

Ce aptitudini ai în următoarele domenii: pictură, dans, teatru, muzică?  
Te rog pentru fiecare alege un calificativ:  Satisfăcător, Bine, Foarte bine 

Pictură                                                                                         Dans  
Teatru                                                                                          Muzică 

Care au fost cele mai relevante / utile perspective ale temei prezentate? 

 

Vă rugăm să faceţi orice alte comentarii cu privire la activitățile proiectului (ex: sugestii de realizare a activităților 
prezentate, modalități de organizare, etc.) 

 

Date despre participant 

o Numele și prenumele 
o Clasa  

  

 Au fost postate  informații referitoare la proiect pe site-ul  școlii: http://mircea.unet.ro  la meniul Proiecte 

internaționale. 

De asemenea, au fost postate fotografii realizate pe durata proiectului și o prezentare PPTcu informații 

referitoare la obiective, rezultate 

așteptate  și cu imagini surprinse 

pe parcursul derulării activităților.  

 

 

 

 

 

 

http://mircea.unet.ro/
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 Mobilitate Berlin 11 – 17 decembrie 2011 

În vederea realizării mobilității au fost selectați 5 elevi cu vârste cuprinse între 12 – 16 ani. Selecția 

a fost desfășurată pe baza desenelor realizate și a interviului. De asemenea, s-a ținut cont și de 

disponibilitatea de a colabora cu elevii care au probleme auditive și de comunicare. 

Fiecare țară parteneră a realizat un logo și a trimis un draft pentru realizarea lucrării pe peretele 

școlii din Berlin. 

LOGO-URI PROIECT

  
Prima întâlnire de proiect a avut loc la PRIVATES EUROPA GYMNASIUM din BERLIN. 

Din Romania au participat 3 profesori si 5 elevi. 

Scopul întâlnirii a fost: 

- cunoaterea si prezentarea partenerilor, a școlilor si tărilor de provenientă; 

- pictarea unui perete din școala gazdă ; 

- stabilirea activitătilor pentru perioada ianuarie – iunie 2012. 

În prima zi au fost realizate prezentări ale școlilor și țărilor partenere, au fost purtate discuții 

privind sistemele de educație și a fost identificat peretele ce urma să fie pictat. 

În zilele următoare, elevii participanți din Turcia, Romania, Grecia și Germania au comunicat prin 

intermediul artei, pictand peretele școlii gazdă și au vizitat diferite obiective din Berlin.  Elevii din 

Grecia și Turcia prezintă deficiențe auditive. 
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S-a remarcat atitudinea elevilor participanți din 

CNMB pentru prietenia și colaborarea cu colegii din 

celelalte țări, pentru capacitatea lor de a înțelege 

problemele copiilor cu nevoi speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A doua întâlnire de proiect a fost organizată la Râmnicu Vâlcea, în perioada 27.05.2012 - 

02.06.2012.  

Au fost 15 participanți de la școlile partenere: 5 elevi și 4 profesori din Grecia, respectiv  3 elevi și 3 

profesori din Turcia. Partenerul din Germania nu a trimis participanți la această reuniune de proiect și 

nici la următoarele. 

 Prezentări de obiceiuri și tradiții  

 Pe parcursul întâlnirii de proiect din Romania, în data de 31.05.2012 a fost organizată o vizită la 

Muzeul Satului din Râmnicu Vâlcea. Cu acest prilej, partenerii străini au avut ocazia să cunoască 

aspecte specifice din obiceiurile și tradițiile românești. Un grup de copii din Bărbătești, îmbrăcați în 

costume tradiționale, au prezentat dansuri populare specifice zonei noastre. 
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 Lumea în imagini și culoare – realizarea în parteneriat a unor picturi ce simbolizează diferite 

teme sau mesaje, pe pereții școlilor gazdă, cu ocazia intalnirilor de proiect. 

Premergător mobilității, partenerii au trimis draft-uri referitoare la temele abordate pentru realizarea 

picturilor. În timpul activităților implementate în cadrul întâlnirii de proiect, elevii de la școlile 

partenere au pictat un perete al școlii noastre. Tema abordată pentru peretele școlii este "Friendship". 

 

 A treia întâlnire de proiect a fost organizată la Thessaloniki, Grecia, în perioada 15.10.2012-

20.10.2012. În vederea realizării mobilității au fost selectați 4 elevi cu vârste cuprinse între 12 – 14 

ani. Selecția a fost desfășurată pe baza interviului și în funcție de  disponibilitatea elevilor de a 

lucra și colabora cu elevi cu probleme auditive pe durata activităților. 

Fiecare partener a propus un draft pentru realizarea lucrării pe peretele școlii 

Elementary School for Deaf and Hard of Hearing Students. Propunerea noastră 

pentru tema cu titlul „ Human rights” a fost cea din imaginea alăturată.   

Pe durata întâlnirii s-au derulat următoarele activități: 
- prezentarea școlii gazdă, un spectacol susținut de elevii cu deficiențe auditive; 
- alegerea și pictarea unui perete cu tema propusă ; 
- vizite cultural-educative; 
- stabilirea activitatilor pentru perioada noiembrie 2012-mai 2013. 
 
Gazdele au propus ca fundal pentru pictură - un măslin – simbol al 
păcii, al gloriei, al înţelepciunii şi fericirii. 
Au fost realizate vizite culturale și istorice în Thessaloniki și în 
împrejurimi.  
La finalul întâlnirii copiii au plantat împreună un măslin.  
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 Ultima întâlnire de proiect a fost organizată la Trabzon, Turcia, în perioada 13.05.2013-

18.05.2013. La mobilitate, din școala noastră, au participat trei elevi și patru profesori.  

Pe durata reuniunii de proiect, a fost prezentată școala gazda CAMLIK İSİTME ENGELLİLER 

İLKOGRETİM OKULU – școală în care învață elevi cu probleme auditive, nivel primar și gimnazial.  

Tema abordată “ Children world”  a fost pictată pe un perete uriaș de elevii din Romania, Turcia și 

Grecia.  

Cu acest prilej s-a realizat o expoziție cu imagini și informații surprinse pe durata întâlnirilor de 

proiect și cu produsele realizate în parteneriat. 

 În timpul liber au fost realizate vizite culturale în Trabzon și în împrejurimi. 

Pe durata acestei mobilități, am avut ocazia să vedem rolul pe care îl are arta în educarea și 

integrarea în societate a copiilor cu nevoi speciale. De asemenea, am realizat rolul formator pe 

care îl are implicarea familiei și a comunității în viata școlii.  

Elevii au prezentat un program artistic extraordinar, care a cuprins: o piesă de teatru, pantomimă, 

dans, muzică, film de prezentare a școlii în format atractiv (ținând cont că este vorba de elevi care 
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nu pot comunica verbal și nu pot să audă, a fost fascinantă munca și dăruirea acestora și a 

profesorilor îndrumători). Concluzionând, acest proiect prin umanitatea și căldura transmisă, a 

contribuit la sensibilizarea participanților din școala noastră în ceea ce privește acceptarea și 

sprijinul care trebuie acordat persoanelor aflate în dificultate. Pentru noi,  a fost o “Lecție de 

viață”. 

 Diseminarea si evaluarea proiectului 

Diseminarea proiectului a fost realizată prin următoarele mijloace: 
Panou de prezentare a proiectului realizat și amplasat  în holul principal al școlii. 
Comunicate de presă postate pe site-ul școlii.  
Articole publicate in ziarul Viața Vâlcii  
Diseminări pe yahoogroups multilaterale2011@yahoogroups.com, asociatie_cnmb@yahoogroups.com; 

mie_vl@yahoogroups.com;dir_vl@yahoogroups.com>;consiliere_proiect_29849@yahoogroups.com 
Diseminarea proiectului cu prilejul competiției Made for Europe, realizată la nivel județean. 
Diseminarea proiectului pe blog: http://viacolours.blogspot.ro/2012/03/we-hear-only-via-colour-2011-
2013.html 
Diseminarea proiectului pe site-ul: http://mircea.unet.ro , secțiunea Proiecte internaționale  
Evaluarea inițială a proiectului prin completarea unor chestionare inițiale. Evaluarea proiectului pe toată durata 

sa a fost realizată prin rapoarte, interviuri și fotografii. 

Material realizat de Tatiana Mărăndici – coordonator de proiect 

mailto:multilaterale2011@yahoogroups.com
http://viacolours.blogspot.ro/2012/03/we-hear-only-via-colour-2011-2013.html
http://viacolours.blogspot.ro/2012/03/we-hear-only-via-colour-2011-2013.html
http://mircea.unet.ro/
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RAPORT REALIZAT DE 

TATIANA MARANDICI  - COORDONATOR 

PROIECT 


