ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,I.G. DUCA”

Proiectul Erasmus +
Tell me a story, please, nr. 2019-1-SE01-KA229
Mobilitate Lamego – Portugalia
Un număr de șase elevi ai Școlii Gimnaziale
”I. G. Duca”, însoțiți de două cadre didactice, au
participat, în perioada 29 mai – 3 iunie 2022 la
mobilitatea organizată în Agrupamento de Escolas
Latino Coelho, în localitatea Lamego din
Portugalia, în cadrul proiectului Erasmus + cu
titlul Tell me a story, please, nr. 2019-1-SE01KA229, programul de finanțare Erasmus KA229.

Mobilitatea face parte dintr-un proiect amplu,
care a adus laolaltă instituții de învățământ
partenere din alte 5 țări:

SUEDIA

ITALIA

PORTUGALIA

SPANIA

FRANȚA

O sinteză a obiectivelor proiectului relevă impactul
educativ deosebit pentru elevii implicați în proiect:
• Lectura unor opere de calitate, cu scopul îmbunătățirii
competențelor lingvistice, distragerii de la folosirea
abuzivă a gadget-urilor;
• Dezvoltarea abilităților IT;
• Dezvoltarea

abilităților

lingvistice

în

cadrul

comunicării cu elevii din țările partenere;
• Îmbogățirea cunoștințelor culturale europene;
• Facilitarea schimburilor interculturale;
• Dezvoltarea creativității elevilor;
• Încurajarea cooperării;
• Promovarea literaturii europene și a plăcerii de a citi.

Elevii din fiecare țară parteneră, participanți la mobilitatea din Portugalia au avut ca principală sarcină de
lucru prezentarea cărții “The tale of the Unknown Island” de José Saramago și, totodată, să-și împărtășească
gândurile și sentimentele lor în legătură cu opera literară citită.
Programul întâlnirii din Portugalia a fost deosebit de variat, antrenant, bogat în evenimente. Dintre cele mai
importante activități organizate de partenerii portughezi, reținem:
-

Participarea la concertul oferit de corul La Tuna, al școlii portugheze - Agrupamento de Escolas Latino

Coelho;
-

Dezbateri pe tema calității educației din sistemul portughez de educație și compararea mecanismelor

de asigurare a calității din acest sistem cu cele din țările partenere;
-

Prezentarea cărții citite de elevi - The tale of the Unknown Island, de José Saramago și a semnificațiilor

operei literare;
-

Quiz referitor la ideile, personajele și povestirile cuprinse în cartea citită;

-

Vizitarea locurilor emblematice din orașul portughez-gazdă (Lamego): Castelul din Lamego,

Ansamblul Arheologic Porta dos Figos, străzile tipice și Teatrul Ribeiro Coonceição;
-

Excursia la Peso da Régua, de-a lungul râului Douro, cu vizitarea celebrei zone viticole a Portugaliei

și a Peșterii Murganheira.
Elevii participanți la mobilitatea în Portugalia au fost deosebit de plăcut impresionați de locurile și evenimentele
la care au participat. În cadrul vizitei și-au îmbogățit experiența culturală, au legat prietenii cu elevi din cele cinci
țări partenere, au schimbat impresii, dezvoltându-și totodată competențele lingvistice.

