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CREATIVE CREATIVE 
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 Site-ul proiectului:  
http://joesc0.wixsite.com/

facterasmusplus   
Pagina de Facebook a echipei 

române: Forensics and Creative 
Theatre - Romania   
Canalul YouTube  

al echipei române:  
Erasmus+ FACT Romania    

Pagina de Facebook a Liceului 
Tehnologic „Mihai Eminescu” 
Dumbrăveni: Liceul Tehnologic 
"Mihai Eminescu" Dumbrăveni    

Site-ul Liceului Tehnologic  
„Mihai Eminescu” Dumbrăveni:  
http://www.grupdumbraveni.ro/  

 

Date de contactDate de contact  

În perioada 1 septembrie 2014 –  
31 august 2017, Liceul Tehnologic  
„Mihai Eminescu” Dumbrăveni este  

implicat în derularea proiectului 
„Forensics and Creative Theatre”, 

(„Competiţii oratorice şi teatru  
creativ”), număr de referință  

2014-1-BG01-KA201-001396_2,  
din cadrul programului Erasmus+,  

Acțiunea Cheie 2 (Cooperare pentru  
inovare şi schimb de bune practici),  

cofinanţat de către Uniunea  
Europeană prin intermediul ANPCDEFP. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dezvoltarea competențelor  
transversale și deprinderilor  

interpersonale ale elevilor, promovând 
astfel abilităţile de lider în învăţământul 

liceal în vederea unei cetăţenii  
europene de succes 

Date de identificareDate de identificare  
ale proiectuluiale proiectului  

Scopul principal al Scopul principal al 
proiectuluiproiectului  

http://www.grupdumbraveni.ro/


Obiectivele concrete ale Obiectivele concrete ale   

proiectului:proiectului:  
 Să conturăm în mod clar strategiile, viziunea 

și impactul dezbaterilor competitive şi 
teatrului creativ ca abordări educaţionale 
inovatoare;  

 Să creăm un grup de lideri tineri, care vor 
împărtăși cunoștințele și abilitățile lor 
colegiilor prin acțiuni pozitive; 

 Să stimulăm apariţia devotamentului pentru 
cooperarea transnațională şi internaţionali-
zarea educaţiei; 

 Să încurajăm relațiile dintre tinerii din diferite 
grupuri etnice, religioase și naționale; 

 Să generăm o comunicare mai eficientă 
utilizând limbi străine; 

 Să împărtăşim metodele inovatoare de 
predare şi bunele practici ale partenerilor 
noştri, cu scopul de  a moderniza educaţia. 

Grupul țintă al proiectului:Grupul țintă al proiectului:  
 

adolescenţii în 
vârstă de  
15-18 ani,  

care stăpânesc 
deja abilitățile  

de bază pentru  
a învăța-să-înveți 

și care trebuie  
să îşi dezvolte  
în continuare  
competențele 

specifice  
secolului  
al XXI-lea 

Școlile partenere în cadrul 
proiectului: 

1. Gimnazia za chujdi ezitsi „Ekzarh  
Yossif  I” din Lovech (Bulgaria) –  

coordonatoarea proiectului 
2. Gymnázium Alejová 1  

din Košice (Slovacia) 
3. Fatih Anadolu Lisesi  

din Manisa (Turcia) 
 4. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” 

din Dumbrăveni (România) 
5. Istituto Tecnico Tecnologico „Giovanni 

Malafarina” din Soverato (Italia) 
6. IES „Los Cabezuelos” din  

Arcos de la Frontera (Spania) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniile vizate de proiect: 
 competiţii oratorice 

 teatru creativ 

 conştientizare socială  

 servicii de voluntariat 

 tradiţii și obiceiuri naționale, folclor și 
bucătărie tradițională 

 turism cultural 

 învăţare/predare digitală 

 activităţi pentru protecţia mediului şi sport 

FORENSICS  AND  CREATIVE  THEATRE  (FACT)FORENSICS  AND  CREATIVE  THEATRE  (FACT)  

Activităţi de învăţare/Activităţi de învăţare/

predare/formare:predare/formare:  
1. Evenimentul de formare comună a 

personalului pe termen scurt (C8), 
derulat în Lovech (Bulgaria)  

între 19-23 ianuarie 2015 
2. Primul schimb de grupuri de elevi pe 
termen scurt (C1), derulat în Arcos de la 
Frontera (Spania) între 9-13 martie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Al doilea schimb de grupuri de elevi pe 
termen scurt (C2), derulat în Košice 

(Slovacia) între 4-8 mai 2015 
4. Al patrulea schimb de grupuri de elevi 

pe termen scurt (C4), derulat în 
Dumbrăveni (România)  

între 16-20 mai 2016 
5. Al cincilea schimb de grupuri de elevi 

pe termen scurt (C5), derulat în Soverato 
(Italia) între 3-7 octombrie 2016 


