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Considerăm că școala nu are doar rolul de a oferi elevilor informații de calitate, ci și de a-i educa, 

pentru a se integra, ca viitori adulți, într-o societate europeană multiculturală. Acest lucru poate fi 

realizat prin conceperea de proiecte europene, care să-i determine pe elevi să descopere cultura, 

civilizația, istoria, tradițiile, mentalitatea altor popoare, învățând despre toleranță, europenism, cetățenie 

activă și participare.  

În Liceul de Arte “Bălașa Doamna” din Târgoviște sunt în derulare două proiecte de tip 

Erasmus+, ambele finanțate de Comisia Europeană, prin programul Long Life Learning: “My Place, 

Your Place, Our Place” și “Transmitting our Cultural Heritages to New Generations”. 

Coordonatorul primului proiect este County Council of the City and County of Cardiff, Marea 

Britanie, iar pentru județul Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean, partenere fiind alte 11 

instituții de învățământ din Țara Galilor, Spania și Turcia. Cel de-al doilea proiect are ca parteneri 

școli din Slovacia, Italia, Portugalia și Letonia, coordonator fiind Odemis Ticaret Odasi Anadolu 

Lisesi din Turcia.  

Scopul acestor proiecte europene este de a conştientiza elevii asupra bogăției culturale din țara 

lor, dar și din alte ţări europene, de a-i determina să înţeleagă necesitatea toleranţei şi de a le 

permite descoperirea de valori. Totodată, aceste proiecte duc la cunoașterea și înțelegerea unor 

aspecte ale sistemelor de învățământ din țările partenere și realizarea unui dialog multicultural între 

toți elevii participanți. Aceștia descoperă că sunt parte integrantă a unei societăţi europene 

multilingvistice şi sesizează cât de importante sunt respectul faţă de celelalte culturi, toleranţa 

culturală, eliminarea prejudecăţilor de orice fel, promovarea individualităţii naţionale şi a 

multiculturalismului.  

Pentru elevi, aceste proiecte nu înseamnă doar exersarea și îmbunătățirea cunoştinţelor  de 

limbă engleză, punerea în valoare a abilităţilor, a calităţilor, ci, mai ales, descoperirea unor aspecte 

ale istoriei şi a culturii ţărilor implicate în proiect, dar și a unui mod de gândire, de existență ale 

colegilor din alte ţări. Astfel, relațiile de prietenie ce se stabilesc depășesc barierele lingvistice,  trec 

dincolo de orice diferență culturală, rasială, etnică, religioasă, demonstrând că elevii pot fi promotori 

ai unor relaţii sociale bazate pe toleranță, empatie și înțelegere. 


