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NOTĂ DE PRESĂ 
 
 
 Săptămâna 25-29 martie 2019 este dedicată, la Școala Gimnazială „Sf. Dumitru” Craiova, 
mobilității internaționale din cadrul proiectului Erasmus + Gifts of Nature, proiect de schimb interșcolar, la 
care vor participa, alături de profesorii și elevii școlii-gazdă, 17 elevi și 8 cadre didactice de la Centro San 
Viator, Spain, Základná škola Bezručova, Slovakia, Ankara Kalem Egitim Ogretim Kurumlari Yayincilik Turizm 
Insaat Kirtasiye Hediyelik Esya ve Tic.Ltd.Sti., Turkey, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Croatia. 
 Primirea participanților va avea loc luni, începând cu ora 10.00, când va avea loc prezentarea școlii 
și vor rosti alocuțiuni directorul Școlii Gimnaziale „Sf. Dumitru” Craiova, prof. Mihaela-Alina CIUCĂ, 
coordonatorul proiectului pentru România, prof. Andreea-Mirela Popescu și invitații școlilor partenere. 

Ziua va continua cu realizarea expoziției de calendare realizate de elevii școlilor implicate în 
proiect, iar după prânz va avea loc o vizită de lucru în Parcul „Nicolae Romanescu”, pentru a colecta 
materiale din natură necesare atelierului din 27.03.2019. 
 Ziua de marți are caracter de inter-cunoaștere, fiind dedicată vizitării unor instituții-simbol pentru 
Craiova. Partenerii străini – elevi și profesori – vor fi primiți la Casa Universitarilor, Filarmonica de Stat 
„Oltenia”, Primăria Municipiului Craiova, Muzeul de Artă Craiova, Muzeul Olteniei Craiova – Casa Băniei 
Centrul Vechi al orașului. 
 A treia zi a mobilității este bazată pe partea practică a proiectului: în cadrul unui atelier de lucru se 
vor analiza informațiile din chestionarele trimise de coordonatorul european al proiectului, apoi va avea loc 
o prezentare de costume tradiționale – proverbe, cântece, postere cu specificul regiunii de origine a fiecărei 
școli din proiect. A doua parte a zilei va consta în realizarea de produse cu materialele colectate din parc. 
 Ziua de joi va avea caracter cultural, fiind organizata o excursie la Târgu-Jiu, pentru a vizita  
monumentele realizate de sculptorul Constantin Brâncuși și pentru a permite elevilor și profesorilor 
întărirea comunicării interculturale. 
 Săptămâna se va încheia cu realizarea peretelui creativ din școală cu logo-ul proiectului, în 
colaborare cu elevii Liceului de Arte „Marin Sorescu” și tot atunci va avea loc evaluarea finală a săptămânii.  
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Coordonator de proiect, 
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Responsabil cu promovarea imaginii școlii, 
Prof. STOVICEK Rodica-Magdalena 


