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CauGht nOt Taught 
”Prin fapte, nu din carte” 
COMENIUS - Parteneriat Școlar Multilateral - finanţat cu sprijinul Comisiei Europene 
 
Parteneri: 1. Liceul Teoretic "Ştefan Odobleja", București, România – coordonator 

 2. Özel İstanbul Bilim İlköğretim Okulu, Istanbul, Turcia 
 3. St. Laurence's National School, Wicklow, Irlanda 
 4. Scuola Secondaria di I° Grado "Alberico Gentili", Palermo, Sicilia 
 

Context european: Tratatul de la  Maastricht stabileşte că Uniunea Europeană trebuie să releve patrimoniul cultural 
european şi să promoveze acţiuni care vizează păstrarea şi protejarea acestuia.”Prin fapte, nu din carte” se 
încadrează perfect în această politică, având în vedere că, în prezent, majoritatea statelor sunt caracterizate de 
pluralism naţional, care implică un pluralism cultural și solicită toleranţă interculturală. Ca urmare a fenomenului 
migraţiei, unitățile de învățământ din ţările europene au un număr din ce în ce  mai mare de copii de alte naționalități.  
Argument: Liceul nostru școlarizează în clasele primare şi gimnaziale un procent de 5% elevi cu părinți de alte 
naționalități - din ţările arabe, din Turcia, Grecia, China şi altele. 3% din populația școlară a instituției partenere din 
Turcia însumează elevi din România, Rusia și Germania. Școala parteneră din Irlanda școlarizează 30 de elevi din 
diferite țări europene, iar în instituția din Sicilia învață aproximativ 5% elevi din țări europene și asiatice. La nivelul 
parteneriatului am identificat nevoia de consolidare a gradului de conştientizare interculturală, de formare a unei 
”culturi a interculturalității” la elevi, la familiile acestora, precum și la cadrele didactice, în scopul de a înţelege şi de a 
respecta modul de viață și cultura tuturor. 
 

Obiective:  
1. dobândirea unor  cunoștințe generale despre diverse obiceiuri culturale;  
2. conștientizarea  importanţei de a fi cetăţean european prin păstrarea identității naționale; 
3. conştientizarea diferitelor culturi europene şi a valorilor de bază europene; 
4. eliminarea oricăror prejudecăți; 
5. deprinderea de atitudini de respect față de tradiţiile culturale ale altor ţări europene; 
6. experimentarea identităţii culturale diferite; 
7. îmbunătăţirea competenţelor lingvistice. 
 

Rezultate:  
 chestionare, conferințe și articole de presă, panou Comenius, prezentări PowerPoint;  
 13 videoconferințe, 6 întâlniri de proiect, 2 festivaluri folclorice  enciclopedie digitală de folclor în 6 volume, colecție 
de CD-uri,  2 expoziții, 3 broșuri, album folcloric; 
 700 de elevi conștienți de importanța de a fi cetățean european, de a respecta tradițiile culturale ale țărilor europene, 
păstrându-și totodată identitatea națională; 
 42 de profesori cu abilități interculturale; 
 350 de familii implicate în activitățile interculturale ale școlii. 
 

Activități: 
 selecție profesori, elevi;  
 documentare, realizare materiale pentru enciclopedie, workshopuri, organizare videoconferințe, organizare 
spectacole;  
 mobilități;  
 evaluare. 
 

Buget:  
24000€ 
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