I LOVE MY FUTURE AS A EUROPEAN CITIZEN

Liceul Teoretic “Mircea Eliade” GalaŃi desfăşoară în perioada septembrie 2013- iunie
2015 proiectul multilateral Comenius din cadrul Programului de ÎnvăŃare pe Toata Durata
VieŃii intitulat "I Love My Future As A European Citizen". Proiectul poate fi realizat cu
sprijinul financiar acordat de Comisia Europeană şi de AgenŃia NaŃională pentru Programe
Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale, şi a fost elaborat în urma unei
vizite pregătitoare organizată de către şcoala coordonatoare din Bursa, Turcia, în luna ianuarie
2013. Ideea proiectului aparŃine în egală măsură partenerilor din Turcia, România, Italia,
Portugalia, FranŃa, Bulgaria şi Polonia. Proiectul are ca temă abandonul şcolar şi a pornit de la
premisa că elevii noştri optează uneori pentru alegeri în cariera profesională ulterioară care nu
se finalizează printr-un real succes.
Acest proiect va contribui la realizarea priorităŃilor stabilite în Strategia UE pentru
2020, care, conform unuia dintre obiectivele sale principale, vizează reducerea ratei
abandonului şcolar sub 10% prin organizarea în comun a unor activităŃi de studiu. Pe de altă
parte, persoanele cu un grad ridicat de conştientizare a acestui lucru, vor contribui la formarea
conştiinŃei într-o societate democratică. Conform proiectului nostru, de rezultatele pozitive se
vor bucura toŃi partenerii întrucât vor examina şi compara statistici cu privire la prevenirea
abandonului şcolar în Europa. Luând în considerare toate aceste date şi puncte de vedere, în
cadrul acestui proiect, elevii vor fi încurajaŃi să se gândească la ceea ce vor să realizeze în
viitor şi, de asemenea, consiliaŃi pentru a-şi dezvolta stima de sine prin diverse activităŃi
creative. PărinŃii vor fi integraŃi în activităŃile de proiect, consolidând astfel relaŃia dintre
şcoală, elevi şi familie. Prin intermediul întâlnirilor informative ce vor fi organizate cu elevii
şi părinŃii, se vor aduce la cunoştinŃă atât beneficiile educaŃiei pe termen lung precum şi
importanŃa sprijinului acordat de părinŃi în vederea continuării studiilor. Comparând situaŃia
din Ńara natală cu cea prezentă în alte state europene elevii vor deveni mai conştienŃi şi îşi vor
schimba punctul de vedere identificând dezavantajele întreruperii studiilor. ParticipanŃii vor
deveni conştinŃi de faptul că vor apela la o soluŃie comună pentru rezolvarea problemei
abandonului şcolar indiferent de localizarea geografică, vor analiza modul lor de viaŃă,
tradiŃiile culturale din statele europene şi structura instituŃională din Europa.

