COUNTRIES WITHOUT FRONTIERS
Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași – Liceo Scientifico "Lorenzo Mascheroni" Bergamo
Parteneriat româno-italian
Ediția 2016

Având o tradiție de peste un deceniu, parteneriatul educațional dintre Colegiul
Național "Emil Racoviță" din Iași și Liceo Scientifico "Lorenzo Mascheroni" din Bergamo Italia s-a desfășurat și în anul 2016, potrivit Protocolului de colaborare încheiat. Proiectul
este o inițiativă a corpului profesoral și a comitetului de părinți de la Liceo Mascheroni,
destinat, în principal, elevilor din clasele a X-a și a XI-a. El reprezintă o acțiune complexă ce
implică anual colaborarea unor licee din țări diferite (Franța, Ungaria, Polonia, Suedia,
Portugalia, Turcia, Germania, România, Croația ș.a.), ai căror reprezentanți derulează
activități comune în Bergamo, urmate de altele în țările partenere.

În vizită la Cetatea Neamțului

Proiectul este derulat în scop
educațional, urmărindu-se dezvoltarea
dimensiunii europene în educație și
interculturalitatea. Activitățile propuse
vizează realizarea unui schimb de
experiență în ce privește sistemul de
învățământ
specific
fiecărei
țări,
cunoașterea unor aspecte de cultură și
civilizație, promovarea unor valori comune
europene, familiarizarea cu tradițiile și
modul de viață cotidian din țara-gazdă.

Derulat în două etape (15-23 martie 2016, Bergamo și 1-8 octombrie 2016, Iași),
proiectul a implicat participarea a 39 de elevi români și italieni și a 4 profesori. Din partea
Colegiului Național "Emil Racoviță" Iași, proiectul a fost coordonat de profesorii Mădălina
Bunduc și Narcis Manoliu.

Î
Scurtă lecție de biologie

Prezentarea proiectului Euroscola 2016

În ambele faze ale proiectului, elevii au derulat activități în cadrul instituției gazdă de
învățământ, au susținut momente artistice, au participat la evenimente locale și au vizitat
obiective de interes cultural și turistic.
Programul activităților – 1-8 octombrie 2016
Sâmbătă, 1 octombrie – sosirea oaspeților la Aeroportul Internațional Iași
Duminică, 2 octombrie – program în familii
Luni, 3 octombrie – Marți, 4 octombrie
-

Excursie în Bucovina și Moldova
o Moldovița – călătorie cu mocănița,
vizitarea Mănăstirii Moldovița,
vizitarea Muzeului Ouălor
Încondeiate Lucia Condrea
o Voroneț
o Zona Neamțului - Cetatea
Neamțului, Zimbrăria, Mănăstirea
Neamțului

Artista Lucia Condrea alături de elevii noștri

Miercuri, 5 octombrie – Ziua Educației
-

Prezentarea proiectului Euroscola. Dezbatere cu tema Refugiații – problemă a
Europei contemporane

Joi, 6 octombrie
-

Vizitarea orașului Iași – Palatul Culturii, Mănăstirea Trei Ierarhi, Palatul
Roznoveanu, Teatrul Național

Vineri, 7 octombrie
-

Orașul Iași – centru al educației. Vizitarea Universității Iași

Sâmbătă, 8 octombrie –încheierea proiectului.

