
 

 

 

 
In perioada 01 octombrie - 05  octombrie 2018, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” organizat  a 

treia întâlnire  din cadrul  proiectului "WALKING THE LINE", program  Erasmus + KA2 , coordonatorii 

proiectului fiind prof. Alexandru Gîdăr și prof. Marilena Ionescu. 

 În acest proiect fiecare școală trebuie să pregătească un traseu de drumeții în propria țară pe  un 
subiect istoric. Acest traseu de drumeții trebuie să includă un exil sau un fapt istoric sau orice motiv istoric 

pentru realizarea acestuia. Sarcinile diferite (hărți, alimente, băuturi, haine, informații) vor fi pregătite de 

diferite grupuri mixe de elevi. Toate școlile își vor împărtăși experiența cu privire la patrimoniul sportiv, 
cultural și istoric cu instituțiile partenere, comunitățile lor locale, în același timp, vor folosi diferite limbi (lb. 

engleză și lb.națională) și vor lucra la pregătirea drumețiilor folosind-și abilitățile TIC. Prin urmare, proiectul 

implică elevii noștri în activități creative, sportive, în aer liber, partenerii provenind din zone cu rădăcini 

adânci de valori istorice, tradiții. Scopul este acela de a pregăti, planifica și utiliza rutele pentru a atinge 
următoarele obiective:să practice o activitate fizică în mediul natural (o drumeție / drumeție în fiecare țară); 

elevii se implică în activități în aer liber, dezvoltatându-și autonomia și respectul față de natură și tot ce se 

află în jurul lor;să îmbunătățească abilitățile de bază ale elevilor în legătură cu noile tehnologii și limba 
engleză;creșterea achiziției de obiceiuri sănătoase;să depășească dezavantajul socio-economic, făcând 

posibilă integrarea tuturor elevilor (și să poată să se confrunte cu alte probleme cum ar fi hărțuirea sau 

reducerea abandonului școlar timpuriu). Prin intermediul activităților proiectului, în special a drumețiilor 

propuse, elevii pot dezvolta o înțelegere profundă a istoriei și pot răspunde la întrebări despre prezent prin 
angajarea în trecut. Ele au potențialul de a spori curiozitatea și de a angaja elevii în  dilemele, alegerile și 

credințele oamenilor din trecut.  

Elevii din Romania alături de cei din Lituania, Italia, Spania și  Germania au participat la un schimb de 
experiență timp de o săptamână, având diverse activități împreună.  

Programul întâlnirii a cuprins: prezentări ale fiecarei țări despre eroii nationali, la Muzeul de istorie, o 

drumeție de aproximativ 6 km pe un traseu istoric- „Vocea Buridavei”, întalniri cu autoritațile, jocuri în aer 
liber în parcul N.Romanescu, excursie la Bucuresti cu vizitarea Parlamentului României. 

Toți participanții elevi, profesori, au primit certificate de participare la proiect în cadrul unui momentul festiv 

cu încheiat cu o petrecere, cu muzică și în care dansurile românești au avut un real succes) 

Elevii și profesorii noștri au rămas cu minunate amintiri, au învățat multe lucruri despre istoria și cultura lor, 
despre modul lor de viață, totodată dezvoltându-și sentimente de cetățenie europeană, și-au făcut noi prieteni 

totul datorită proiectului  “Walking the Line”, Erasmus+. 


