
        

Marele tur în Europa: creativitate, inovaț ie, cetăț enie activă ș i dialog intercultural 

 

Din dorinț a de a învăț a noi metode de predare ș i de a dezvolta reț ele internaț ionale 

cu alte instituț ii de învaț ămant am participat în perioada 12 - 17 octombrie 2015 la Paris, în 

Franț a, la uncurs de formare prin programul Erasmus +. Participanț i: prof. înv. primar Pană 

Georgeta Raluca ș i prof. Georgescu Elena. Activitatea de formare a avut ca obiectiv dezvoltarea 

profesională printr-un conț inut generos ș i de actualitate. Cursul de formare a cuprins un 

ansamlu de activităț i de învăț are făcute într-o călătorie înapoi în timp. Conț inuturile 

activităț ii de formare au făcut legătura dintre tinerii intelectuali din trecut ș i călătorii de azi: 

Parisul, oraș ul cu  monumente, opere de artă ș i miile de ani de istorie. Cursul a promovat 

cunoaș terea moș tenirii artistice prin activităț i care oferă o întâlnire vie cu operele de artă, 

ambianț a, spaț iile unde sunt expuse. Potrivit acesteia, cursul de formare a avut intenț ia de a 

oferi ceva diferit de vizitele tradiț ionale ghidate cînd ajungi să treci prin mai multe locuri, să 

vezi numeroase lucrări ș i să nu poț i vorbi despre nimic. Aș a cum poț i observa cerul într-o 

picătură de apă, poț i descoperi totul într-un context ce presupune rădăcini, motive ș i 

complexitate necesare pentru trasarea unui viitor în armonie cu trecutul. 

                             

                                           

Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt responsabile 

pentru modul în care conţinutul acestor informaţii va fi folosit. 



                                                                  

Europa între mitologie, modernitate ș i multiculturalism 

Cerinţele noului secol au ridicat peste tot în lume întrebări precum: „până când” şi „prin 

ce metode” învăţăm? Răspunsul pare să fie unanim: învăţăm permanent  pentru o mai bună 

adaptare la cerinţele profesionale, sociale, economice şi informaţionale mereu în schimbare. 

 Educaţia pe tot parcursul vieţii a devenit o prioritate a sistemelor de învăţământ la nivel 

internaț ional. Chiar dacă rolul educaţiei de bază, formale, rămâne esenţial, învăţarea 

permanentă, împreună cu educaţia nonformală, vin să personalizeze şi să dezvolte aptitudini cât 

mai aproape de cerinţele societăţii, dar şi priceperea şi sufletul celui care învaţă. Cursul de 

formare „Europa între mitologie, modernitate ș i multiculturalism”, urmat la Paris, în perioada 

12-17 octombrie 2015, prin programul Erasmus Plus, a avut ca obiectiv dezvoltarea profesională 

prin aprofundarea cunoș tinț elor legate de artiș tii impresioniș ti ș i lucrările lor. Participanț i: 

prof. Georgescu Rodica ș i prof.Ion Lupea. 

Desfăș urat în muzee, săli de expoziț ii, centre culturale, în gări ș i chiar pe străzi, în 

biserici reprezentative pentru evoluț ia culturii europene, cursul ne-a oferit oportunitatea 

aprofundării ș i dezvoltării cunostinț elor legate de istoria Europei prin prisma artei, întelegerea 

prezentului ș i speranț a unui viitor pe măsură. 
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