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Liceul Teoretic „Petre Pandrea” desfășoară proiecte 

internaționale din anul 2001. Pe lângă acestea, nouă 

cadre didactice au beneficiat de finanțare în cadrul 

unor burse de formare individuale. 

 

Astfel, școala noastră devine prima unitate școlară 

din județul Olt care primește aprobare și finanțare 

pentru un proiecte internațional Comenius. 

 

Iată parcursul liceului în cadrul proiectelor 

internaționale desfășurate sub sigla Comisiei 

Europene: 
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2001 – 2004, Parteneriat Comenius 1 
 

”Multiculturalism in Secondary School” 
 

Parteneri: școli din Spania și Bulgaria 
 

Obiective: structurarea intervenției educative în mediile de dezvoltare 

școlară și interculturală pentru elevii emigranți; orientarea procesului 

de învățare pe diverse arii curriculare în folosul înțelegerii și 
conviețuirii sociale fără pierderea identității etnice și culturale; 

promovarea cunoașterii sistemelor educative din țările expeditoare și 
din cele primitoare de imigranți pentru a facilita o integrare în noile 

norme educative. 
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2002 – 2005 
 

Parteneriat Comenius 1 – dezvoltare școlară 

”Globalisation in the Ancient World. The Roman 

Conquest. Its Impact on the Europe of Today” 
 

Parteneri: școli din Italia, Franța, Portugalia 
 

Obiective Diseminarea principalelor trăsături comune în ceea ce 

privește cultura și tradițiile țărilor de origine latină după cuceririle 

romane. Esența istorică și literară a miturilor și legendelor, limbii 

vorbite și scrise, tradițiilor și folclorului oral. Impactul economic, 

cultural, lingvistic și uman. Patrimoniul moral al populus romanus. 

Dialectica centru – periferie în imperiul roman. 
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2004 – 2005 
 

Parteneriat Comenius 1 – proiect lingvistic 

”Myth and Truth” 
 

Proiect bilateral cu o școală din Polonia 
 

Obiective: Orientarea procesului instructiv-educativ pe diverse arii 

curriculare, cu accent pe utilizarea limbii engleze în comunicare; 

realizarea unei baze de date comună în ceea ce privește miturile și 
legendele din țările partenere și adevărul lor istoric prin exploatarea 
elementelor cross-curriculare din istorie, literatură, teatru, arte plastice; 
dezvoltarea interculturală a elevilor. 
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2005 – 2008, Parteneriat Comenius 1 
 

”Educational values through the European literature 

for children and youth” 
 

Parteneri: școli din Polonia, Germania, Turcia, 

Finlanda, Marea Britanie 
 

Obiective:) to link the children of Europe with the one common aim that 

we are all alike and share a great many likes, especially the love of 

literature and books; 4) to teach the importance of tolerance, the 

meaning of friendship and national solidarity; 5) to create a truly unique 

opportunity to link pupils and teachers together on a scale that we have 

never done before across the European Community. 
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2006 – 2009 
 

Parteneriat Comenius 1 – dezvoltare școlară 
 

”Read, Watch, Listen” 
 

Parteneri: școli din Portugalia, Spania, Turcia 
 

Obiective: crearea unei resurse educaționale deschise sub forma unui 

web site care să conțină materiale audio-vizuale moderne ca auxiliare 

didactice pentru lecțiile de limbi străine și literaturi; realizarea unui 

dicționar de termeni uzuali pentru comunicare în limbile vorbite în țările 

partenere, continuarea concursului internaționale de materiale didactice 

auxiliare „EdFilm”. 



Comenius 

 

Grundtvig 

 

Leonardo da Vinci 

 

Erasmus+ 

2009 – 2011, Parteneriat Comenius 1 
 

”The Schoolyard – a Place for Outdoor Pedagogy 

and Creative Playing” 
 

Parteneri: școli din Suedia, Finlanda, Polonia, Turcia 
 

Obiective: realizarea unei metodologii de intervenție la nivelul elevilor 

de gimnaziu pentru învățarea matematicii și științelor prin intermediul 

lecțiilor practice în curtea școlii; realizarea unei baze de date 

interactive pentru sprijinirea elevilor de gimnaziu în rezolvarea 

exercițiilor și problemelor de matematică. 
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2013 – 2015, silent partner în proiectul Leonardo da Vinci al 

Asociației Interactive Education, cu participarea a 8 profesori și 
21 de elevi ai liceului. 
 

”Traditional Wooden Constructions of Europe” 
 

Parteneri: organizații educaționale și școli din Lituania, Marea 

Britanie, Franța, Italia, Spania, Ungaria. 
 

Obiective: realizarea unei resurse educaționale deschise sub forma 

unui web site ca mijloc de informare pentru elevii de liceu, candidați la 

facultățile de arhitectură și inginerie în construcții. 
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2014 – 2016, Erasmus+, only schools 
 

”e(maths + science” 
 

Parteneri: școli din Italia, Letonia, Turcia, Croația 
 

Obiective: Dezvoltarea la elevi a abilităţile necesare pentru a lua 

deciziile corecte, bine informate, să ştie de unde pot primi ajutor şi 
cum să acţioneze efectiv pentru bunăstarea lor; realizarea unei 

resurse educaționale deschise care pot fi accesate de elevi pentru 

utilizarea aritmeticii la nivel de bază sau pentru matematici superioare 

şi pentru ştiinţe (fizică, chimie, biologie) necesare unei profesii ca 

ingineria sau diverse profesiuni legate de ştiinţe. 
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2018 – 2020, Erasmus+, only schools 
 

”Healthy Habits, Happy Minds” 
 

Parteneri: școli din Spania, Italia, Portugalia 
 

Obiective: Crearea unei metodologii de intervenție pentru o mai bună 

incluziune socială a elevilor din țările partenere; îmbunătățirea 

obiceiurilor de alimentație; crearea unui cadru adecvat pentru 

prevenirea fenomenului de bullying și cyber-bullying în rândul 

elevilor; promovarea mișcării în aer liber ca mijloc de menținere a 

sănătății fizice și mentale. 


