Doiniþa CÃRÃUªU

COLABORÃRI ÎNTRE
COLEGIUL NAÞIONAL „G. IBRÃILEANU” IAªI
ªI ªCOLI DIN CERNÃUÞI ªI CHIªINÃU

P

e 11 ianuarie 2015, la Colegiul Naþional
„G. Ibrãileanu” din Iaºi a avut loc o întîlnire între elevii ºi profesorii acestui
colegiu ºi 40 de elevi ºi profesori de la Gimnaziul
Românesc din oraºul Cernãuþi, Ucraina. Activitatea
s-a desfãºurat în colaborare cu Asociaþiunea
ASTRA, Despãrþãmîntul ,,Mihail Kogãlniceanu”,
reprezentatã de doamna Areta Moºu, ºi Asociaþia
,,Lex vincit”, reprezentatã de prof. Caliopia
Hodorogea.
Profesorii Doiniþa Cãrãuºu ºi Magda Neagrea
au primit grupul elevilor din Cernãuþi, au prezentat
proiectele europene aflate în desfãºurare, au stabilit
date pentru un parteneriat scolar ºi au identificat
posibilitãþi de parteneriate ºi proiecte tansfrontaliere.
Cei 40 de elevi ºi profesori, mulþi dintre ei
veniþi pentru prima datã în România, au fost încîntaþi de vizita fãcutã ºi au trãit emoþia fireascã a
cunoaºterii spaþiului românesc.
Activitatea a continuat cu vizite la Casa
Sadoveanu, la Bojdeuca lui Ion Creangã precum ºi
la Muzeul ,,Mihai Eminescu”, personaliatatea marelui poet fiind un liant între cele douã oraºe.
În zilele de 12 ºi 13 februarie 2015, tot la
Colegiul Naþional „G. Ibrãileanu”, s-a desfãºurat
Seminarul cu participare internaþionalã ,,Interesele
adolescenþilor ºi succesul în carieriã – o analizã
comparativã”, în cadrul proiectului „Forum Theatre
– a Learning Instrument for Education”, finanþat de
Comisia Europeanã în cadrul programului
Erasmus+. La eveniment au fost invitaþi profesori de
la ºcoli ºi licee din Iaºi, pãrinþi, reprezentanþi ai
Inspectoratului ªcolar Judeþean, ai Universitãþii
,,Al.I. Cuza” Iaºi, ai Centrului Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã, precum ºi profesori din
Republica Moldova de la Liceul Teoretic „V.
Alecsandri”, domniºoarele Maria Trelea ºi Maria
Cernalevschi, ºi de la Liceul Prometeu Prim, doamnele Zinaida Vîrlan, Rodica Nedelciuc, Larisa
Silvestru.
Seminarul a avut ca scop diseminarea rezul 60

tatelor studiului Values and interests of adolescents
in Europe, precum ºi iniþierea dialogului între participanþi cu privire la soluþii pentru o mai bunã implicare a tinerilor în viaþa socialã, atingerea propriilor
interese ºi succesul în carierã.
Studiul s-a bazat pe cercetarea realizatã de
autori în rîndul a peste 250 de elevi cu vîrsta între
14-18 ani, din 6 licee partenere (provenind din
Bulgaria, Polonia, Turcia, Slovenia, Italia ºi
România), participante în proiectul Erasmus+.
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