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ANUNȚĂ
LANSAREA PROIECTULUI ERASMUS+
Un homme sain dans un environnement sain

În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş va implementa
proiectul Un homme sain dans un environnement sain, ( Un om sănătos într-un mediu sănătos) număr de
înregistrare 2017-1-PL01-KA219-038706_3 proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de
bune practici în domeniul școlar, proiect doar între școli, acțiunea KA219.
Grupul țintă este reprezentat de elevii de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş, aflați în anul școlar
2017-2018 în clasa a IX-a şi a X-a (a XI-a).
Proiectul îşi propune să aprofundeze cunoştințele elevilor din ciclul liceal din patru țări europene despre
respectul mediului inconjurător şi despre influența mediului asupra sănătății omului. Coordonatorii proiectului
vor ca elevii să cunoască complexitatea relațiilor dintre om şi mediul înconjurător, să se simtă responsabili
pentru binele Terrei şi să dobândească cunoştințe care le vor fi utile în viitor şi care constau în minimalizarea
influenței negative a omului asupra mediului. Ȋn plus, proiectul va facilita dobândirea de competențe legate de
educația pentru sănătate şi un stil de viață sănătos.
Proiectul presupune atât activități desfăşurate în cadrul colegiului şi al comunității, cât şi activități
desfăşurate în țările partenere ale proiectului, respectiv Italia, Portugalia, Polonia ( în limbile franceză şi/sau
engleză). Activitățile proiectului sunt finanțate în intregime de Comisia Europeană prin intermediul
programului Erasmus+. Printre aceste activități se numără şi cele trei mobilități ( deplasări) ale elevilor în
țările partenere.
Criteriile de selecție a elevilor pentru participarea la mobilități:
1. Afilierea la grupul de proiect - 1 p.
2. Participarea activă la cursuri ( 1curs=1 punct)
3.Participarea activă la activitățile proiectului (1 activitate = 3 p.) (activitățile pe care le facem în România,
fără parteneri străini, vor fi în limba română)
4. Numărul articolelor de pe blog (1 articol = 2p.) (Articolul să aibă peste 120 de cuvinte)
5. Numărul de comentarii pe blog (1 comentariu = 1 p)
6. Participarea la concursurile organizate în cadrul proiectului (1 concurs = 3 p)
7. Comportamentul elevului (exemplar - 3 p., foarte bun - 2 p., bun - 1 p.).
8. Posibilitatea de a găzdui un elev străin (corespondentul) la domiciliu - 2 p.
9. Nici o plecare anterioară în străinătate - 2 p.
Competențe lingvistice în limba franceză sau în limba engleză

Coordonator proiect,
prof. Todor Cornelia
Changing lives, opening minds

