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GLOBAL EDUCATION FOR A GLOBAL WORLD 

(2017-1-LT01-KA219-035293_1) 

 

Colegiul Tehnologic “Spiru Haret” a obținut finanțare din partea Comunității Europene 

pentru derularea Proiectului Erasmus+ de Parteneriat Strategic "Global Education for a Global 

World" (2017-1-LT01-KA219-035293_1), care se va desfășura pe perioada anilor 2017-2019. 

Acest proiect include cinci parteneri, printre care Lituania, coordonatoarea proiectului, Polonia, 

Turcia, Spania și Romania. Activitățile din cadrul proiectului sunt legate de tematica migrației și 

a efectelor acesteia (incluziune socială, aspectele economice și politice legate de acest fenomen).  

Proiectul conține două întâlniri transnaționale, una la inceputul proiectului, iar alta la 

finalul acestuia, întâlniri cu scop organizatoric și cinci mobilități transnaționale de învățare/ 

predare/formare. La patru dintre cele cinci mobilități transnaționale propuse în proiect, vor 

participa câte 3 elevi ai Colegiului Tehnologic “Spiru Haret”, insoțiți de un profesor din echipa de 

proiect. În ultima activitate transnațională, Romania va fi gazda pentru celelalte 4 țări. În același 

timp, elevii claselor a IX-a – a XI-a vor avea posibilitatea să discute împreună cu profesorii din 

echipa de proiect, pe parcursul celor 2 ani, problematicile legate de tema proiectului și vor propune 

diverse soluții, pe care le vom aplica ulterior in cadrul activităților din proiect. Activitățile din 

cadrul mobilităților vor dura 5 zile, plus alte 2 zile necesare pentru deplasarea la instituția 

organizatoare. 

 

Prima mobilitate va avea loc in luna ianuarie 2018 in Polonia. Tema acestei mobilități 

va fi: „POLITICA ȘI MIGRAȚIA”. 

Participanții vor discuta despre problemele legate de diferențierea termenilor de "migrant" 

și de "refugiat" și de modul în care sunt folosiți acesti termeni in mass-media și de catre politicieni 

pentru a influența societatea și rolul UE în rezolvarea crizei. 

Elevii vor fi implicați în prelegeri, discuții si dezbateri. Elevii vor lucra la propunerile 

individuale de proiecte pe care le vor realiza după proiect. În plus, vor începe pregătirea primei 

părți a videoclipului, descriind proiectul. Pregătirea pentru proiectele individuale și pentru filmul 

final va fi efectuată de elevi la fiecare întâlnire. 

 

A doua mobilitate a participanților va avea loc in luna aprilie 2018, in Lituania. Tema 

mobilitatii va fi: “ECONOMIA ȘI COMERȚUL ECHITABIL”. 

Scopul: Analiza impactului migrației asupra economiei, dacă migrația este sau nu fenomen 

periculos pentru dezvoltarea economică și cum trebuie să acționeze politicienii pentru slăbi 



 

 

stereotipurile legate de migrație și economie. Economistul lituanian Zilvinas Silenas va fi invi tat 

să predea participanților o prelegere. 

În afară de aceasta, elevii vor trebui să lucreze la un document de politică, care să abordeze 

criza și impactul economic în desfășurare, care ar include recomandări către UE cum să se ocupe 

de aceasta și să se reducă prejudecățile dintre cetățeni. 

 

A treia mobilitate a participanților va avea loc in iunie 2018, in Turcia, cu tema: 

„TOLERANȚA”. 

Scopul: Importanța toleranței în viața noastră prin discutarea și invitarea participanților la 

mai multe activități pentru a analiza mai bine acest subiect. Această parte va include diferite jocuri 

pentru a face participanții să se simtă "a fi în ceilalți" și a-i face să înțeleagă de ce acceptarea 

diferenței este importantă pentru viața lor. Mai mult, vor fi discutate fenomenele "discursului de 

ură" și vor fi oferite mai multe jocuri de situație pentru a diferenția discursul de ură de la noțiunea 

de libertate de exprimare. De asemenea, studenții vor pregăti discursurile scurte despre toleranță 

și le vor prezenta împreună. Folosirea exemplelor din istorie sau din viața cotidiană va fi apreciată. 

 

Mobilitatea a patra a participanților: octombrie 2018, in Spania, cu tema: 

„INTEGRAREA REFUGIAȚILOR”. 

Scopul: Participanții vor înțelege importanța integrării refugiaților în societatea gazdă. Ei 

vor analiza posibilele riscuri ale societății și amenințările legate de părăsirea țării natale. De 

asemenea, vor fi invitați să discute despre posibilitățile de integrare a refugiaților în societate și să 

prezinte ideile pregătite în echipe. Activitatea principală pentru elevi va fi lucrul în echipă și 

pregătirea prezentărilor. 

 

A cincea mobilitate a participanților va avea loc in martie 2019, in România, cu tema: 

„MEDIA”. 

Participanții vor învăța cum să găsească surse de încredere și să definească valabilitatea 

știrilor. Mai mult, ei vor discuta rolul mass-mediei în modelarea percepțiilor societății. Elevii vor 

trebui să pregătească o prezentare pe tema modului în care mass-media a influențat punctul de 

vedere al societății în ceea ce privește criza refugiaților. 

Profesorii vor pregăti planul de lecții pe tema atelierului și modul de abordare a subiectului 

elevilor. Mai mult, vor fi responsabili pentru pregătirea materialelor utilizate în cadrul atelierelor. 

 


