
 
 
 
 
 

Școala Gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"Bacău  
face educație pentru Europa 

 
În perioada 6-12 noiembrie 2016 a avut loc prima mobilitate transnațională din cadrul 

Parteneriatului strategic "Knowing you, knowing me", derulat de Școala Gimnazială "Dr. Alexandru 
Șafran" Bacău, în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2018. 

Acest proiect este un parteneriat strategic multilateral cu cinci școli din: Marea Britanie, 
România, Ungaria și Turcia – parteneri, coordonatoare fiind Franța. A apărut din nevoile comune ale 
elevilor și profesorilor din școlile partenere pentru a găsi o soluție la problema violenței în școli, 
reducerea absenteismului și a abandonului școlar.  

În acest context, școlile partenere au descoperit religia ca o temă de interes comun pentru 
atragerea elevilor la școală și participarea la activitățile proiectului, motivarea pentru învățărea limbilor 
străine pentru comunicarea dintre parteneri. Parteneriatul va efectua o explorare a credințelor și a 
valorilor deținute în prezent în toate țările din Europa și Turcia, precum și o comparație între elemente 
de cultură, tradiții, obiceiuri, sărbători religioase importante.  

 
 

 
 
Prima mobilitatea transnaționlă a fost organizată în școala coordonatoare a proiectului, Liceul 

"Clément Ader" din Bernay, Franța, întrunind câte doi reprezentanți ai echipelor de management din 
țările partenere. Mihaela Cojocaru, coordonator al proiectului în România, și Oana-Andreea Bărbuț, 
membru în echipa de management, au participat activ la activitățile derulate în liceul francez.  

În fiecare zi s-au organizat workshop-uri, în vederea stabilirii calendarului mobilităților 
transnaționale și a mobilităților cu elevii în timpul celor doi ani școlari. 
 Stagiul a presupus cunoașterea școlii gazdă, a echipei manageriale, a membrilor corpului 
profesoral care vor participa la activitățle de proiect, interacțiunea directă cu elevi preocupați de 
specificul educației din țările partenere, dialoguri cu delegatul academic pentru relații europene și 
internaționale al Academiei din Rouen, Olivier Launay.  

Programul a fost unul dens, oferind ocazia unei mai bune cunoașteri a țărilor partenere, a 
școlilor acestora și a membrilor echipei de proiect, dovedindu-se o experiență profesională și culturală 
benefică participanților, organizată cu profesionalism de către coordonatorul proiectului.  



 
 
 
 
 

Un aspect interesant l-a constituit prezentarea evenimentului în presa locală și interviul dat de 
coordonatorul școlii din Bacău, școala care reprezintă religia ortodoxă în acest proiect. 
 Proiectul va fi lansat în comunitatea locală marți, 29 noiembrie 2016, începând cu orele 15.00, 
în incinta școlii gazdă.  

Acest proiect este finanțat cu susținere din partea UE, prin Programul Erasmus+.  
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar UE nu este responsabilă pentru 
eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.  
                 
               Prof. dr. Mihaela Cojocaru – Coordonator proiect Școala Gimnazială "Dr. Alexandru Șafran" Bacău 
      

 
 

 


